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هرامش 88 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 88

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

نایلیلخ يدهم  / ناراب ریز 

نیکسم ِنم  وگب : ما ، یپ  رد  نارم  کشا  هک  وگم  »

»؟ مزیرب وت  یپ  رد  هک  مراد  هچ  کشا ، ریغ  هب 

دنریذپ مایتلا  هنازور ، ياهوپاکت  زا  یمخز  ياه  هناش  ات  هاگ ؛ شیاسآ  ار  باوخ  داهن و  انب  هاگ  شمارآ  ار  بش  هک  ار  يادخ  ساپس 
.دنریگ ناوت  ار  رگید  يدلوت  و 

مناج لد و  رب  ار  ناهاگحبـص  میـسن  يدنادرگ و  زاب  باوخ  دولآ  مهو  يایند  زا  ارم  هک  داب  تراثن  میاه  ساپـس  تمامت  اراگدرورپ !
.يدناشفا

! نم نابرهم  يا 

هدنز يدناریم ، يدیشخب ، ناماس  يدیرفآ ، هک  دوبن  سک  چیه  يدوب و  وت  دشاب ؟ تا  هتسیاش  هک  میاشگ  تشیاتـس  هب  نابز  ناس  هچ 
.يرادیاپ شیوخ  تنطلس  رد  يراذگ و  یم  تنم  نایشرف ، رب  شرع ، زا  نانچمه  ...و  يداد  تمالس  یتخاس ، راتفرگ  يدرک ،

! نیرتالاو يا 

رد هچ  ره  و  ناهج -  نیا  زا  تسا ؛ نایاپ  هب  ور  شلاجم  هک  ناراگزور  زا  هدـنامرد  ناوت و  باـت و  یب  يا  هدـنب  نوچ  تمناوخ ؛ یم 
.تسا هتسشن  شناج  لد و  رب  زادگناج  یترسح  یگدنب ، زا  رادقم  یب  يا  هشوت  اب  هتسب ، لد  ترهِم  هب  اهنت  هتسسگ ، نآ - 
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هک ونـشب  ار  میادص  .نامیـشپ  تخـس  نارگ ، هودـنا  نیا  زا  وا  تسا و  ناوارف  شیاه  يورژک  هک  يا  هدـنب  نانوچ  منز ؛ یم  تیادـص 
هتخیوآ وت  قشع  نامسیر  هب  ما و  هتخیر  تیاپ  رد  هناقشاع -  ار -  ملد  ملـصاح ، ما ، یتسه  مامت  کنیا  متـسه و  تا  ینابرهم  جاتحم 

.ما

! نم دوبعم  يا 

؛ نادرگ میاطع  تمعن ، راهچ  نارفغ ، رس  زا  زور ، نیا  رد 

؛ زاس يراج  تا  یگدنب  هار  رد  ار  مناوت  تمامت 

؛ نادرگ قوش  روش و  زا  زیررس  ار  میاهزاین  زار و 

، امرف تشاداپ  قاتشم  ار  مناور  حور و 

! امن مرازیب  دزاس ، تدنسرخان  هچنآ  زا  و 

(1)! فیطل يا  دش ؛ مهاوخ  رولبتم  شیوخ  رد  نم  درک و  دهاوخ  زبس  ار  ملد  ریوک  تفطل ، ناراب  مناد  یم 

يدابآ دوواد  هموصعم  / تمناوخ یم 

! ایادخ

!؟ دشابن یلجتم  نآ  رد  وت  یتوکلم  يانشور  هک  مرگنب  هنیآ  مادک  رد 

!؟ دشاب هدشن  کح  نآ  رد  تا  يدنوادخ  تاملک  هک  منزب  قرو  ار  ناهج  نیا  رتفد  زا  هحفص  مادک 

هبرجت هب  ار  گرم  یگدـنز و  تزور ، ره  بورغ  عولط و  رد  مزود و  یم  وـت  تمحر  نامـسآ  رب  مشچ  باـتفآ ! ربا و  راـگدرورپ  يا 
.منیشن یم 

.ییانشور يدیما و  رسارس  هک  ییوت  يوجو  تسج  هب  مود  یم  دیماان  ياهرازنش  رد 

.دنا هدمآ  زاورپ  هب  ناشاه  لاب  تیعقاو  رد  ار  نتسیز  يایؤر  هک  یناگدنرپ  هاگن  رد  تمبای ؛ یم  هدوسرف  ياه  مدق  اب 

ص:2

.هبنشراهچ زور  ياعد  زا  هتفرگرب  - . 1
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.دنا هدرب  ورف  ناشحیبست  ینوفمس  نینط  رد  ار  تشد  ناتسهوک و  هک  ییاهدور  يادص  رد  تمبای ؛ یم 

.میاس یم  رتشیب  تا  یگدنب  هناتسآ  رب  رس  یگرزب ، همه  نیا  ندید  زا  تمبای و  یم 

فیـصوت هتـسیاش  ار  تا  یلالز  تالمج ، نیرت  سدـقم  دـننک ، ریوصت  دـنناوت  یمن  ار  تا  ینابرهم  اـه ، هژاو  نیرت  هنارعاـش  ایادـخ !
.دنتسین

ناکـشجنگ كزان  ياه  هرجنح  رب  هک  اه  تن  نامه  اـب  دـناوخ ، یم  ناـتخرد  شوگ  رد  ناراـب  هک  اـه  هنارت  ناـمه  اـب  تمناوخ ؛ یم 
.دوش یم  هتخاون 

.یتسه ما  هدروخ  هنایزات  دوبک و  ياه  هظحل  هانپ  وت 

.مرحمان ياه  مشچ  بارطضا  یب  مزیر ؛ یم  کشا  هدوسآ  تشخب ، مارآ  تعسو  يانخارف  رد  میوگ و  یم  وت  اب  ار  میاه  یگنتلد 

.مراپس یم  یشومارف  هب  تدیپس  دای  اب  ار  مروجنر  تارطاخ  دوبعم ! يا 

هداز رکاذ  نیسح  دیس  / نم ياونش  يادخ 

فرح نیا  هزادنا  دـح و  رد  ًالـصا  منز ؛ یمن  یباسح  فرح  نم  منک ؛ تحار  ار  تلایخ  تسیچ !؟ مباسح  فرح  ینادـب  یهاوخ  یم 
رهظ و حبـص و  منک ؛ یم  رارکت  مادم  ما و  هدرک  رب  زا  هدناکچ ، مناهد  رد  مردام  هک  ار  یتوکلم  هلمج  هس  ود  نیمه  طقف  .متـسین  اه 

.بش

مشچ وت و  روضح  يور  هبور  منیـشن  یم  .دنک  یم  دیلقت  ار  نارگید  فرح  طقف  دیوگ و  یم  هچ  دناد  یمن  هک  یکدوک  لثم  ما  هدش 
یم هک  هب  میوگ و  یم  هچ  مناد  یمن  مور ؟ یم  اجک  هب  مناد  یمن  اما  مناوخ ؛ یم  مناوخ و  یم  تسد ، هب  سوناف  مدـنب و  یم  ار  میاه 

هجهل متسناد ، یم  رگا  .مدوب  هدمآرد  هلیپ  نیا  زا  لاح  هب  ات  متسناد ، یم  رگا  .دوب  نیا  زا  رتهب  مزور  لاح و  متـسناد ، یم  رگا  میوگ !
رارف تا ، هناخ  یناشن  نتفرگ  زا  هدوهیب  ارچ  سپ  ما ، هدرکن  ادیپ  ار  وت  زونه  هک  نم  .نامـسآ  گنر  مهاگن  دوب و  هتفرگ  ایرد  يوب  ما 
تا یناشن  هناخدور ، فک  گنـس  زا  ربا ، زا  هناورپ ، زا  .دیآ  یمن  مراع  یلاؤس  چیه  زا  منک ، تیادیپ  هکنیا  يارب  نم  یناد ، یم  منک ؟

.منک تیادیپ  ات  مسرپ  یم  ار 
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یگنت نهاریپ  نیمه  رخآ  .منزب  فرح  ممهف ، یمن  هچنآ  زا  مناوت  یمن  هک  یـشخبب  ارم  دیاب  .دراد  قرف  همه  اب  وت ، اب  نم  ياه  فرح 
.ندز تسرد  فرح  هن  مناد و  یم  ندز  فرح  تسرد  هن  .سب  تسا و  نم  نت  هزادنا  ینیب ، یم  هک 

یم يونـش و  یم  ادـص  همه  نیا  ناـیم  زا  ار  میادـص  هک  مناد  یم  رارکت و  رپ  تنکل  نیمه  اـب  منک ؛ یم  اوجن  وـت  اـب  مدوـخ  هجهل  اـب 
! ینم ياونش  يادخ  وت  رخآ  .یهد  یم  شوگ  طوبرمان -  هچرگا  میاه -  فرح  هب  یسانش و 

یماظن راشتسم  همغن  / اشامت

.ددرگ وت  رکذ  لالز  مزمز  زا  زیربل  مدوجو ، لاس  کشخ  ات  منک  یم  همزمز  بل  ریز  ار  وت  مان  مراذگ و  یم  مه  رب  مشچ 

هب ياهنت  نیا  چیه ، وت  یب  نیا  ساپسان ، هدنب  نیا  نم ، دنا و  هدمآ  هدجـس  هب  ار  وت  تساهنآ ، رد  هچنآ  ره  نیمز و  نامـسآ و  انابرهم !
.منام یم  لفاغ  وت  رکش  دوجس و  زا  هک  موش  یم  تیاه  هدیرفآ  ياشامت  قرغ  نانچنآ  هاگ  راودیما ، وت  مرک  فطل و 

؟ مروآ يور  هک  هب  ینارب ، ارم  وت  رگا  میوگب و  وت  زا  هنوگچ  یناوخن ، ارم  وت  رگا  نیمحارلا ! محرا  ای 

.رادمرب میاهاطخ  زا  ار  تمرک  هدرپ  رذگرد و  متلفغ  یهاتوک و  اپارس  هک  نم  زا  بویعلا ! راتس  ای 

تعـسو نامـسآ و  ناگراتـس  زا  هک  تتـشذگ  تمارک و  اب  تسا ، رتشیب  ناراب  ياه  هرطق  ددع  زا  هک  ار  ام  ناهانگ  بونذـلا ! رافغ  ای 
! ياشخبب تسا ، رتشیب  اهایرد 

.ریگ ملاع  هنارک  یب  نآ  زا  یهاگن  مین  رظتنم  تسا ؛ يا  هحمل  رظتنم  ام ، رامیب  ياه  لد  بولقلا ! بیبط  ای 

! نارم دوخ  تیهولا  هاگراب  زا  ار  ام  تهاگرد ، نابرقم  هب  مسق  ُهل !» َبیبح  نم ال  َبیبح  ای  ُهل ، َسیناال  نم  َسینا  ای  »
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دننک یم  تدابع  ار  وت  راکـشآ ، ناهن و  رد  هک  نانآ  هب  مسق  نافراع ، یناهنپ  ياه  هیرگ  هب  مسق  تناقـشاع ، يراد  هدنز  بش  هب  مسق 
هک یناسک  هار  هن  يداد ، تمعن  ناشیا  هب  هک  نانآ  هار  نک ؛ تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ، » دنیآ یم  وت  يوس  هب  دـنیوگ و  یم  وت  زا  و 

«. ناهارمگ هار  هن  يدومن و  ناشبضغ 

نیدلاردب مظاکدمحم  / کشا بان  ياهزارف 

! ایادخ

.منزب هرگ  هداجس  هشوگ  نیرت  ینارون  هب  ار  شیوخ  یکیرات  ات  ما  هدمآ  ما ؛ هدمآ  ینامیشپ  ياه  کشا  اب 

.دنایامنب قشع  دنوادخ  هب  شیاین ، سابل  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  دنا  هدش  هدیرفآ  نیمه  يارب  اه ، کشا 

.دزوب یمیسن  نم  رب  سنُا  راهب  زا  هنوگ  نیا  هشیمه  هک  نک  يراک  ایادخ !

! مریگب الاب  تناگتشرف  ربارب  رد  رس  مناوتب  ات  دنناشوپب  ار  مندوب  ياه  یهایس  رسارس  قیاقد ، نیا  شاک 

یم تیاکـش  وت  هب  ایادخ !  » .تسا هدرک  رود  وت  زا  ارم  هک  ییاهراک  زا  هتـسخ  مشیوخ و  هتخاس  دوخ  ياه  يراتفرگ  رد  قرغ  ایادخ !
.وت نم و  نیب  تسا  هتخادنا  ییادج  هک  سفن » نیا  تسد  زا  مرب 

.مشکب نوریب  ترودک  بش و  بالجنم  زا  ار  شیوخ  مناوت  یم  تتردق ، هنازخ  زا  كدنا  یششخب  اب  اهنت  نم ، رای ! هبترم  دنلب  يا 

.هدب رارق  موش  یم  ور  هبور  وت  اب  هک  ییاه  هظحل  رد  ارم  ياهزور  اه و  بش  همه  قیفر !» ای  قیفش و  ای  »

یقلاخ یلع  / ندیسر ياوآ 

.دهد یم  شزاون  ار  اه  شوگ  کیالم ، لاب  يادص  دوش و  یم  هشیمه  زا  رت  یبآ  نامسآ  مناوخ ، یم  ار  وت  هک  راب  ره 
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وت توکلم  ردقچ  .دوش  یم  وت  تمظع  ریحتم  ناهج ، دنک و  یم  ییامندوخ  هشیمه  زا  رتزادنا  نینط  قشع ،

! تسا کیدزن  نم  هب 

ناوخ زا  ما و  هدـیدن  تیادـص  ندینـش  قیـال  زگره  ار  دوخ  هک  نم  رب  سوسفا  دندینـش ؛ ار  تکیبـل  دـندناوخ ، ار  وت  هک  ناـنآ  یهلا !
! ما هتفرگن  يا  هشوت  تتامارک ،

.مرادن ار  یسک  وت  زج  مسانش و  یمن  وت  زج  هک  راذگماو  شیوخ  هب  ارم  یهلا !

.ما هدروآ  هانپ  وت  شوغآ  هب  کنیا  اما  تسا ؛ نوزفا  دح  زا  مناهانگ  راب 

؛ تسا هدش  هریچ  نم  رب  یکیرات  سرت و  هتفرگربرد و  ار  محراوج  مامت  هک  ار ، منامـشچ  طقف  هن  یهایـس ، تسا ؛ ماگنه  بش  ایادخ !
! نک تناتسآ  نامهم  ارم  اشگب و  ار  تمرگ  شوغآ 

بیغ هنازخ  زا  هک  یمیرک  يا  »

يراد روخ  هفیظو  اسرت  ربگ و 

مورحم ینک  اجک  ار  ناتسود 

« يراد رظن  نیا  نمشد  اب  هک  وت 

! ریذپب ام  زا  تقشع ؛ زا  لامالام  نام  هنیس  تسوت و  يادوس  هدزالب  نامرطاخ  یهلا !

.ییوت تسه ، هچ  ره  هک  ناوخب  ارم  دوخ  هب  ما ، هدیدن  رورغ  توخن و  زج  شیوخ ، زا  هک  نکن  ملوغشم  شیوخ  هب  یهلا !

.دیآ یمنرب  وت  زا  زج  ییابیز ، همه  نیا  هک  هّللا  ناحبس 

نایرقاب دیمح  / یتسه وت  اهنت 

، وت لایخ  اب 

.دیحوت ناتسلگ  هب  مراذگ ؛ یم  مدق  اه  هنییآ  غاب  هب 

، تقیقح زا  يرون  دزاون ؛ یم  ار  ما  هنشت  حور  رون ، ناراب  دیشروخ ، رتچ  ریز 

.دوارتب مدوجو  زا  وت  دای  توارط  ات 

! یتسه هناگی  يا 
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.مریگب مارآ  تا  ینابرهم  شوغآ  رد  مناوت  یم  هک  یتسه  وت  اهنت 
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روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / هدنشخب نابرهم  يا 

! ایادخ

.دوخ ياهتنا  یب  رون  زا  ییانشور  ار  مرارق  یب  هاگن  نک و  اطع  دوخ  غیرد  یب  تبحم  زا  ییامرگ  ار  مناوتان  ياه  تسد 

.نک اطع  هانگ  متس و  زا  يرود  ییاناوت  نم  هب  ناوتان ؛ نم  اناوت و  يرداق و  وت  نم ! نابرهم 

.شخبب رتابیز  یشرگن  ما ، هدرک  مگ  ار  شیوخ  زور  بش و  هک  نم  هب  انیب ؛ يریصب و  وت  اراگدرورپ !

!؟ مدنمزاین تنابرهم  هاگن  هب  هظحل  ره  هکنآ  لاح  مهدن ، الج  ار  شیوخ  ناج  شیاین ، زا  ییایرد  رد  بش ، حبص و  هنوگچ 

!؟ تسا یصاع  نم  لاح  لماش  تیاه ، ینابرهم  هاگرد  زا  یپرد  یپ  هک  فطل  همه  نیا  هنارکش  هب  میاشگن  رکش  هداجس  هنوگچ 

! مرک لضف و  ناسحا و  يادخ 

يا و هدـناشوپ  میاهاطخ  رب  هدرپ  وت  هکنآ  لاح  مناشوپب ، شیوخ  ياه  هدرک  رب  مشچ  مشابن و  میاهاطخ  ناـهانگ و  هدنمرـش  هنوگچ 
!؟ يا هدرک  ظفح  ار  میوربآ 

! نابرهم هدننیرفآ  يا 

هداهن نآ  رد  ارم  يزور  قزر و  هک  زبس  يا  هتوب  كاخ و  كاـپ  ناـماد  رد  هتـسر  یلگ  هخاـش  هب  مرواـین و  ناـمیا  باـتفآ  هب  هنوگچ 
!؟ يا

.نک اطع  نتخوس  تداعس  نم  هب  انشآ و  تتدابع  ياهتنا  یب  رون  هب  ار  منطاب  شخب ! یتسه  قلاخ  يا 

تا ینابرهم  شزاون و  راهب  هب  ار  ام  هدید  ناتسمز  دوجو  زبس ؛ هراومه  تتباجا  لصف  تسا و  هدوشگ  هشیمه  تتمحر  ياهرد  ایادخ !
.نک نامهیم 
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تاولص

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  هناهب  هب 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / کئالم ماحدزا  رد 

عیبر مهدزاود  هبنشود  زا  تسا ؛ اُبق »  » نیمزرس نابرهم  كاخ  نامهیم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مودق  هک  تسا  زور  هس  الاح 
، رهـش یلاوح  رد  ردقچ  دناد  یم  ادخ  زور ، دنچ  نیا  رد  .تسین  برثی  مدرم  لد  رد  لد  رگید  اما  .دشاب  هبنـشجنپ  هک  زورما  ات  لوالا 

تکرح ربخ  ندروآ  يارب  ار  دصاق  دنچ  دناد  یم  ادخ  دنا ! هدرک  رورم  ار  هداج  دادتما  رظتنم ، نامشچ  اب  دیشروخ ، ندیسر  راظتنا  هب 
خـسرف ود  نیمه  ات  دنام  یمن  شناوناز  رد  یتوق  رگید  دنـشابن ، رگا  هک  یناسک  رظتنم  تسا ؛ رظتنم  وا  اما  .دنا  هداتـسرف  اجنآ  هب  راهب 

ربمایپ هک  یسک  متح ، هب  .تسا  مایپ  کی  زا  يا  هناشن  مه  راظتنا  نیا  دراد و  یلیلد  دنز ، یم  رـس  وا  زا  هک  یلمع  ره  .دنک  یط  مه  ار 
.دـیآ یم  رود  زا  يرابغ  راـگنا  اـما  دراد ، ییازـسب  مهـس  یتوکلم ، تکرح  نیا  رد  هتـشاذگ ، رظتنم  هنوگ  نیا  ار  مدرم  شراـظتنا  رد 

!؟ تسا هدیسر  نایاپ  هب  ربمایپ  یهار  هب  مشچ  ینعی 

ياه یکیرات  اه و  يدب  اب  هک  ار -  هکم  مدرم  ياه  تناما  ومع ، رـسپ  هکنیا  زا  دـعب  .دـنا  هدرک  یط  ار  یتخـس  رفـس  ربمایپ ، نارفاسم 
ناگدـید رون  همطاـف -  هس  هارمه  تسا ، هداد  سپ  ناـشنابحاص  هب  دـنا -  هدرک  هتـساوخان  ترجه  نیا  هب  روـبجم  ار  ناـشنیما  دوـخ ،

مطاف هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر 
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هدـش ور  هبور  شیرق  ناسوساج  اب  هار ، رد  هدـش و  برثی  یهار  ریبز -  رتخد  همطاف  دـسا و  تنب  همطاـف  یلع ، ناـبرهم  رداـم  ارهز ، ه 
ردقنآ اما  هدیسر ؛ ابق »  » هب مه  وا  الاح  .دنا  هتشگرب  دنا و  هدرک  یلاخ  نادیم  دنا ، هتشادن  ار  وا  اب  ییورایور  يارای  هک  نانآ  اما  .تسا 

یپ رد  شهاگن ، اب  ربمایپ  .دـنا  هتفرگ  وا  زا  ار  تسود  ترایز  ناوت  شدولآ ، نوخ  ياه  ماـگ  هک  هدومیپ  هار  هداـیپ  هدیـشک و  یتخس 
تـسود يارب  تسا و  تمحر  لوسر  وا  .دریگ  یمن  هلـصاف  دوخ  ینامـسآ  مارم  زا  يا  هظحل  يارب  یتـح  ربماـیپ  .ددرگ  یم  ومعرـسپ 

رد گنت  ار  وا  دباتـش و  یم  شلابقتـسا  هب  دوخ  دـنیب ، یم  رود  دوخ  زا  ار  دوخ  زا  يا  هکت  هک  الاح  .رت  میحر  یـسک  ره  زا  شناراد ،
.دوش یم  ومع  رسپ  ياه  مخز  مهرم  شمرگ ، کشا  ياه  هرطق  اب  دریگ و  یم  شوغآ 

هب ار  شدوخ  ياج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگن  باتفآ  رادید  يایور  دراد  رگید  .دـسر  یم  نایاپ  هب  راظتنا  لاس  هس  دراد  رگید 
.دشخب یم  نیریش  یتیعقاو 

رگید .دهد  یم  مدرم  رورس  هلهله  ریبکت و  ویرغ  هب  ار  شیاج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرگ  يادص  ندینـش  ترـسح  دراد  رگید 
هچ نابزیم  رگید ، یقیاقد  ات  هک  دوش  یمن  ناشرواب  اه  یلیخ  زونه  دیاش  دوش و  یم  نیمزرس  نیا  لد  ینابرهم  نامهیم  نامسآ ، دراد 
زیچ چیه  رگید  اما  دنا ؛ هدییاس  مه  هب  نادند  ترفن ، هنیک و  هیاس  رد  دنا و  هدیدزد  باتفآ  زا  يور  مه  یکدنا  دوب و  دنهاوخ  یـسک 

ییانشور يولج  دناوت  یمن 

مودـق تبـسانم  هب  هک  تسا  يراعـشا  راـگنا  .دوش  یم  هدینـش  ییاـهزیچ  اـهریبکت ، وـیرغ  اـه و  هلهله  ناـیم  زا  .زیچ  چـیه  دریگب ؛ ار 
ار ادـخ  رفن  کـی  نیمز ، يور  هک  يزور  اـت  درک ، عوـلط  « (1) عادولا هینث   » زا هام  تسا : هدـش  هدورـس  هدیـسر ، هار  زا  هزات  دیـشروخ 
رب وت  نامرف  يا ! هدش  ثوعبم  ام  تیاده  يارب  ادخ  فرط  زا  هک  یسک  نآ  يا  .تسا  بجاو  ام  رب  تمعن  نیا  رکـش  دنک ، یم  تدابع 

«. تسا عاطم  مزال و  ام  همه 

اما تسا ؛ هدرک  مرگ  ار  همه  لد  دیـشروخ ، نـیا  یناـبزیم  قاـیتشا  .دـنیابر  یم  مـه  تـسد  زا  ار  باـتفآ  هقاـن  ماـمز  لـیابق ، ياـسؤر 
زاغآ تسخن  ياه  هقیقد  نامه  زا  دیاب  يرگنشور 
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دبع و دنمهفب  دـیاب  همه  .يراکتـسرد  ینمادـکاپ و  هب  زج  درادـن ؛ يرترب  يرگید  رب  يدرف  ربمایپ ، يارب  هک  دـننادب  دـیاب  همه  .دوش 
نینچ یناـبزیم  يارب  سپ  .تباـث  يرجا  شدزن ، رد  باــبرا  تـیعر و  دــنراد و  ناــسکی  یگنر  وا ، تیاــهن  یب  هاــگن  زا  شبحاــص 

ار ینابزیم  نیا  یگتسیاش  یسک  هچ  اما  تسا ، بسانم  دشاب ، هتشاد  يرت  هداشگ  هنیـس  ندش ، هسردم  يارب  هک  اجک  ره  يراگزومآ ،
؟ دراد

دلابب و دوخ  هب  ینابزیم  نیا  رب  كاخ  نآ  داهن ، نیمز  رب  وناز  ناویح  اجک  ره  ات  دـنا ؛ هتفر  رانک  هقان  ربارب  زا  مدرم  ربمایپ ، هتـساوخ  هب 
« هرارز نب  دعسا   » تلافک یتسرپرس و  تحت  هک  دوب  لیهس »  » و لهـس »  » ياه مان  هب  میتی  كدوک  ود  هب  قلعتم  كاخ ، تخبـشوخ  نآ 

هناخ هاگ ، نآ  زور -  نآ  برع  یتسه  همه  ینعی  رتش  امرخ و  و  امرخ -  ندرک  کشخ  يارب  دوب  ییاج  ناشنیمز  دندرب و  یم  رـس  هب 
.دش مگ  کئالم  ماحدزا  رد  دش و  مدرم  دیما  هناخ  دعسأ ، یمیمص  فلکت و  یب 

نایلیلخ يدهم  / رهم لوسر 

.رتریگارف مد  هب  مد  تملظ ، هیاس  رت و  هریت  هظحل  هظحل  اهزور ،

.درد لهج و  تبرغ و  زا  هدنکآ  راگزور ، و  درز ، هدرمژپ و  درس ، ياه  لد  راز  هروش  رد  نامیا ، ياه  لگ 

.تنطیش كرش و  ایرد ، ایرد -  دوب و  ترودک  رفک و  ناوراک ، ناوراک - 

.دناچیپ مه  رد  ار  تیلهاج »  » راموط هک  ینافوت  هن  دناشنب و  ورف  ار  برعلا » هریزج   » هنیرید شطع  هک  يراشبآ  هن 

.دناباتب اه  لد  نحص  رب  ار  دیشروخ  ترارح  دنادرگ و  نشور  ار  یکیرات  ظیلغ  مجح  ات  دوبن  يرون 

ياوآ هکم ، غولـش  رازاب  رد  سک  چـیه  .دـندوبر  یم  ار  ناـکرتخد  تیموصعم  دـندوب و  هدوشگ  ناـهد  شوماـخ ، درـس و  ياـهروگ 
.دودز یمن  يزع »  » و تانم »  » و تال »  » نایادخان ماحدزا  زا  ار  هبعک  دورس و  یمن  دیحوت 

! تسنام یمن  یمدآ  هب  یسک  تسناد و  یمن  ادخ  زا  یناشن  سک ، چیه 
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شتآ دیزرل ؛ اه  « رصیق  » رـصق ياه  هیاپ  ناهگان  ...دیارایب و  یحو  غورف  هب  ار  تانیاک  بش  دیارـسب و  ار  راهب  ات  دمآ  یم  یـسک  دیاب 
.دیرفآ ار  دمحم » ، » ادخ دییارگ و  یشوماخ  هب  نازیگنا  هنتف  هنتف 

.تسب شقن  ناراگزور ، هنییآ  رد  يدمحم  لامج  هرهچ  تسشن و  ورف  رفک ، لهج و  رابغودرگ  تسکش ؛ اه  « ارسک  » خاک نوتس 

هراتـس مامت  نامـسآ ، دیدرگ و  رادـیدپ  ادـخ ، يراهب  هیدـه  نیرتهب  دیـسر ؛ هار  زا  ناگراتـس  زا  رتارف  دیـشخرد ؛ قشع  تمامت  هولج 
.دیشخب یفطصم »  » یباتفآ ياه  مشچ  هب  ار  شیاه 

...و لیعامسا  میهاربا و  یسرک ، شرع و  نیمز ، اه و  نامسآ  شنیرفآ  زا  شیپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رون  نابرهم ، راگدرورپ 
.دیرفآ

ار شرهم  لوسر  ابیز ، ناس  هچ  نامحر ، يادخ  دوب و  شنابز  مه  دیحوت ، ياوآ  ساکعنا  رد  ناهج  دورـس و  ار  هّللاِّالا » َهِلاال   » دـمآ و
« ادیهَش ْمُکیَلَع  ُلوُسَّرلا  ُنوُکَی  ِساّنلا َو  یَلَع  َءادَهُش  اُؤنؤُکَتل  اَطَسَو  ًهُّما  ْمُکانلَعَج  َِکلاذَک  َو  : » دوتس

یم ياج  هب  ار  شرکـش  دمح و  قح  درک و  یم  شیاتـس  رایـسب  ار  لاعتم  يادـخ  هک  تسا ؛ دـمحا » ، » بقل ار  لاصخلا » دومحم   » نآ
.دروآ

.تسا یندوتس  شتافص  مامت  هک  تسا ؛ دومحم » ، » راوگرزب نآ 

.تسا ماع  صاخ و  دزنابز  شتمارک  هک  تسا ؛ میرک » ، » یحو هرجنپ  نیسپاو  نآ 

باکترا زا  درپس و  یم  تدابع  تذل  هب  لد  تمصع ، نیع  رد  شترضح  هک  ناس  نآ  هّللادبع ؛»  » و نیما » «، » لکوتم ، » تسا تمحر » »
.درب یم  جنر  نارگید  ناهانگ 

.درک عنم  تدابع ، ینوزف  زا  ار  وا  شراگدرورپ  هک  دروآ  يور  شتسرپ  هب  نانچ 

! ناراب دیشروخ و  ربمغیپ  نیسپاو  يا 

! نایمدآ شنیرفآ  لیلد  يا 

! نارک یب  لازیال  هوکش  يا 

.راذگم نامیاهنت  اه ، یگتشگرس  نیا  رد  رادم و  غیرد  ام  زا  زگره  ار  تا  هزجعم  غارچ 
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يدارم هاش  داوج  دمحم  / قشع يوگم  زار 

! اه لاخ  ماخ  يوزرآ  تیور  لاخ  يا 

! اه لایخ  لیخن  تسد  رود  يامرُخ 

! وت مان  شقن  ناربمایپ ، متاخ  يا 

! اه لاؤس  مامت  باوج  نیرخآ  يا 

وس راهچ  ناگدش  مگ  يامن  هلبق 

! اه لاحم  لولُح  فیرش  نهاریپ 

! بش راگزومآ  وت  يوم  بات  چیپ و  يا 

! اه لاح  لیوحت  هفیحص  تا  یناشیپ 

! قاُحم یب  باتهم  هقیاضم ! یب  دیشروخ 

! اه لامک  يامن  مامت  هنییآ 

، وت مشچ  زامغ  هزمغ  تافتلا  يا 

! اه لازغ  مشچ  هشیمه  بش  قشم 

...دندش ملق  نتشون ، يارب  اه  تشگنا  ... 

! اه لال  وت  لایخ  شیپ  دندش  رعاش 

لایخ رپ  لاثم و  ناج  تفرگ  شتآ 

اه لاب  دندیرپن  سفق  زا  رتالاب 

دنا هتفرگ  تریح  هزور  زونه  اه  بل 

اه لاله  ار  تا  هزجعم  دنا  هنشت  بل 

دشن یلو  ...يرعش  وت  يارب  متساوخ  یم 

هرامش 88 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


اه لاور  اه و  هدعاق  تسکش  مه  رد 

دش هتشون  تمان  هب  قشع ، يوگم  زار 

اه لاجم  نابز  يور  دنام  هدناوخان 
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یجیهم هبادوس  / دیآ یم  هک  یناوخ  لزغ 

دیآ یم  هک  یناراب  ياپ  ریز  تسا  زبس  نیمز 

دیآ یم  هک  یناراهب  مشچ  رد  تسادیپ  ادخ 

رتاحیسم رت ، یسوم  تسا ؛ خیرات  هار  رد  یسک 

دیآ یم  هک  یناسنا  دیحوت ، هموظنم  نیمه 

« دیریگ رس  یناملسم ز  ناناملسم ، ناناملسم ، »

دیآ یم  هک  ینامیا »  » و زیهرپ »  » هیآ نمی  هب 

تسا یحیبست  ریگ  ملاع  هچ  ار  تعافش  وا  مشچ  ود 

! دیآ یم  هک  یناوخ  لزغ  ياه  بل  داب  كرابم 

نادنبانح اب  نک  رحس  ار  بش  نیا  شوپاپ  ایب 

دیآ یم  هک  یناطلس  ياپ  شیپ  هدجس  ات  ایب 

؛ یقاس نیا  تسا  لیجنا  تاروت و  فحصم و  روبز و 

دیآ یم  هک  ینآرق  شود ، رب  نامسآ  تفه  نیمه 

دچیپ یم  هتسخ  درخ و  رفک ، ناوختسا  يادص 

دیآ یم  هک  ینافوت  جارعم و  ات  يالوش  نیا  رد 

زیمآ یحو  نایاپ  نیا  تسا  ماعنا  متخ  نک ؛ وضو 

! دیآ یم  هک  ینارود  نیا و  زا  دعب  تاقوا  اشوخ 
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

هداز یقت  هبیط  / تسویپ وت  هب  دیاب 

زبس رفولین  هب  مچیپ  یم  .قشع  هناصلاخ  همزمز  هب  ور  مرذگ ؛ یم  اه  یـشوماخ  هوبنا  زا  .اه  ییانـشور  يور  هبور  میآ ؛ یم  یکیرات  زا 
مسر یم  .منهذ  یگتخاس  ياهدنب  مامت  زا  مهر  یم  .تسا  يدیپس  گنر  هب  رسارس  هک  مراپـس  یم  يزاغآ  یب  يایؤر  رب  رـس  .شیاین 

.ناذا نایاپ  یب  همشچرس  هب  ور  شیاین ، هاگ  هلبق  هب 

هب مرازگ  یم  زامن  هولـصلا .» تماق  دق   » رد منز  یم  هناوج  .وت  تباجا  ناتـسغاب  هب  منک  یم  زاغآ  ار  دوخ  رفـس  .متـسیا  یم  وت  نذا  هب 
، اه نامـسآ  یبآ  یگنارک  یب  هب  اهرابیوج و  همزمز  هب  اه ، ناراب  هرطق  هرطق  هب  زبس ، ياه  گرب  کت  کـت  هب  قشع ؛ مارحـالا  هریبکت 

«. ربکا هللا  »

.تسین وت  يارب  یناکم  نامز و  چیه  .یجنگ  یمن  یفصو  چیه  رد  .یتسه  يدوب و  گرزب 

«. لمعلا ریخ  یلع  یح  « ؛ اضف تارذ  رب  ییوگ  تسوت  يادص  دوش ! یم  هدوشگ  راگنا  تفرعم ، ياهرد 

؛» نیملاعلا بر  هللادمحلا   » .تمناوخ یم  دـننک ، یم  شیاین  ار  وت  یگمه  هک  هاگ  نآ  تانئاک ، مامت  اب  گنهامه  یگنر ، یب  يادر  رد 
.دچیپ یم  هللا » ناحبس   » گنهآ هب  کیالم ، لاب  يادص 

.اون شوخ  نینط  کی  زج  دنـشوماخ ؛ همه  اهادـص  .دـناوخ  یم  ار  وت  ناـهج ، يادـص  نیرتاـبیز  ییوگ  تسا ؛ هتفرگرد  يا  هماـگنه 
.كاپ ياه  بلق  یکاپ  هب  دنا ، هدش  دیپس  دنقلعت ، زا  یلاخ  اه  گنر 
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! حور شهاوخ  تیفافـش  هب  درپس  نت  دیاب  فافـش ! ياه  بآ  لالز  رد  تخاس  وضو  هرابود  دـیاب  .دـنز  یم  جوم  صالخا  یگداس و 
! دمآرد عوکر  هب  تسب و  تماق  تفگ ، حیبست  دیاب  .تسوا  زا  تسه  همه  هک  نآ  یتسه ! قلاخ  هاگشیپ  رد  داتسیا  دیاب 

شیالآ یب  ياضف  رد  دیـشک  سفن  شمارآ و  تقیقح  هب  تسویپ  دـیاب  یـشومارف و  ياـه  هرگ  دـنبدنب  زا  شیوخ ؛ زا  تسـسگ  دـیاب 
! شتسرپ

«. ُنیعَتْسَن َكاّیِإ  ُُدبْعَن َو  َكاّیِإ  ! » یهلا

«. َمیقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها  ! » یهلا

نایرقاب دیمح  / تقیقح لالز  هنیآ 

.دسر یم  شوگ  هب  ناذا  یتوکلم  ياوآ  قشع ، ياه  هتسدلگ  زا 

.دوش باریس  دشونب و  دیحوت »  » و دمح »  » لالز ياه  همشچ  زا  دهاوخ  یم  تسا ؛ یهلا  بان  ياه  هیآ  هنشت  ما ، هنشت  حور 

زار و هب  قشع ، هلبق  هب  ور  .دبات  یم  ملد  رب  نیقی ، زا  يرون  .دوش  یم  افوکش  مدوجو  غاب  رد  زامن ، ِلگ 

یم رون  هب  روضح ، هناـفراع  ياوه  رد  .منکـش  یم  ار  ینیبدوخ  هتفرگراـبغ  هنییآ  .منیب  یم  ار  قشع  راـگدرورپ  اـهنت  .منیـشن  یم  زاـین 
.مهد یم  زاوآ  ار  زامن  هناقشاع  لزغ  .مسر 

.دنک یم  عولط  شدای  دیشروخ  مدوجو ، نیمزرس  رد 

.تسوا تقیقح  لالز  هنییآ  زامن ،

يدمحم سابع  / ناوخب ارم 

ناوخب هدجس  هب  ارم  نک ، ناروف  وش ، دنلب 

نارگن لد  ياهزور  نیا  لد  رد  صقرب 

ار منت  کشخ ، ياه  لاس  طسو  رد  زیرب 

ص:15

هرامش 88 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


ناراب لگ ، راهب ، هرطق  ود  قشع ، هرطق  ود 

یناشیرپ همه  نیا  زا  نک  صالخ  ارم 

ناجیه یب  ناهج  نیا  زا  نک  صالخ  ارم 

دنروخب اه  هنایروم  ارم  هک  نک  هفوکش 

ناقفخرپ ياه  فقس  نیا  زا  توکس  نیا  رد 

نهاریپ ياه  همکد  نیا  زا  نک  اهر  ارم 

نازیوآ هدنام  هنهک  سفق  نیا  رد  منت 

هدوسرف ياه  هلیم  نیا  دنکشب  هک  ناوخب 

نارپب نامسآ  يوس  نک و  هدنرپ  ارم 

حیبست هناد  وچ  ار  منت  دنبدنب  و 

ناوخب قشع  رکذ  هب  روآرد ، قشع  لکش  هب 

ارم ياه  هظحل  دوواد ، ترضح  توص  هب 

نآرق هیآ  هیآ  زا  نک  شون  هنارت 

زاب مناوخب  مشاب و  سفن  هزات  هک  ناوخب 

نآ کی  دوخ  ناهج  زا  منکب  لد  هک  ناوخب 

شیوشت یب  زامن  تعکر  ود  هب  ناوخب  ارم 

نادرگرس ياهزور  نیا  زا  نک  اهر  ارم 

ار متسد  دنبب  ناتخرد  ياه  هخاش  هب 

ناهج ياهرعش  دننامب  تونق  رد  هک 

ار مناج  زیرب  يدنلب  راشبآ  رد 
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نانک هدجس  هشیمه  منامب  دنلبرس  هک 

هدولآ تبرغ  رهش  نیا  زا  هتفرگ  ملد 

 - نادنز نیا  زا  یگدنز -  نیا  زا  هتفرگ  ملد 

ناراب من  من  هب  ناصقرب  ناوخب و  ارم 

ناذا هب  ناوخب  ارم  نذوم ، هتفرگ ، ملد 
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مالس حبص و 

یقلاخ یلع  / حبص مالس 

نک بارش  رپ  یحدق  ایقاس  تسا  حبص  »

« نک باتش  درادن  گنرد  کلف  رود 

؛ یشوپ یم  ون  هماج  .ینک  یم  رد  هب  نت  زا  ار  یگدومخ  نهاریپ  ییوگ و  یم  خساپ  ار  حبص  مالـس  .يزیخ  یمرب  شیوخ  توخر  زا 
.دنک یم  عولط  تیاه  مدق  نینط  اب  باتفآ ، .يوش  یم  نیجع  حبص  اب  ...حبـص  هماج  تکرح ، يرادیب و  هماج  یمرخ ، يزبس و  هماج 

یشک و یم  رس  هعرجال  تسا ، هدش  زیربل  حبص  هنامیپ  زا  هک  ار  یتسه  روهط  بارـش  .دراد  یمرب  مدق  وت  اب  باتفآ  ینک  یم  ساسحا 
یم تزورما  هچقب  رد  ار  توارط  دیوگ و  یم  مالس  ار  تیاه  مشچ  رون ، رولبت  .ینک  یم  رپ  میـسن ، ياه  مدزاب  مد و  زا  ار  تیاه  هیر 

نیرز گرب  هک  ار  وـت  دـنا ؛ هدـنام  هریخ  ار  وـت  زورما  هچغاـب ، راـنک  ياـه  یقزار  .هتفاـی  یلجت  وـت  هدارا  رد  يدـنوادخ  هدارا  .دـچیپ 
؛ یشاب هتشاد  دوخ  اب  ار  توارط  ات  ینک  یم  سفنت  میسن ، سفن  رد  .دنیرفآ  یم  ار  ادرف  باتفآ  تزورما ،

یم تریثکت  اه  هنیآ  يزیخ و  یمرب  .دوشگ  دـهاوخ  ار  راهب  يور  هبور  ياه  هرجنپ  دـش و  دـهاوخ  يراـج  تراـتفگ  رد  هک  یتوارط 
زا ار  تمدق  تسا ؛ حبص  .دوش  یم  هدوشگ  ادرف  تمس  هب  اه  هرجنپ  يزیخ و  یمرب  .دننام  یم  تام  ار  یهاگن  لالز  اهدور ، دننک و 
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ار دیشروخ  هرهچ  نک و  لکوت  دنوادخ  هب  .نک  مالس  دیشروخ -  تیورابیز -  یقاس  هرهچ  رب  نک ! زیربل  هاگرحـس  شخب  حور  یم 
«. نک بارش  رپ  یمدق  ایقاس  تسا  حبص  : » نزب دایرف  نیبب ؛

نیدلاردب مظاکدمحم  !/ وش هزات 

یم رون  وبسوبس  اه ، نهذ  هب  تسا و  رت  نازورف  باتفآ ، مرگ  فینصت  زا  هک  یمالس  مالس ! حبـص  هب  هناصلاخ  هناقـشاع و  هناقداص و 
.دناشچ

! يدادماب رابُرپ  ياه  هظحل  تسا  يدادادخ  نیکست  هچ 

ره هک  يا  هچوک  میوش ؛ طاشن  هچوک  لخاد  میهاوخ  یم  یگمه  دـسر ، یم  ام  هب  دیـشروخ  ياـهوترپ  نیمه  وترپ  رد  شمارآ  یتقو 
.دنوش یم  شومارف  شیاضف  یگدنخرف  ربارب  رد  اه  یخلت  همه  هک  يا  هچوک  دوش ، یمن  هتسخ  درادرب ، ماگ  نآ  رد  ناسنا  ردقچ 

! درپس یقیقح  ياهایؤر  نیرتزیگنا  لد  هب  ار  لد  درب و  هرهب  حبص  مد  ياه  تصرف  زا  یبوخ  هب  دیاب 

بنج يارب  ناـسنا  یگدـنز  رد  مزـال  يرـصنع  حبـص ، تسناد  دـیاب  تسا ! یمدآ  حور  يارب  يدـج  دـیدهت  بش ، هک  تـسناد  دـیاب 
! تسا شوجو 

.وپاکت دنا و  حبص  هدایپ  رباع  هتسراو ، ياه  لزغ  شخبرثا و  ياه  ساسحا  همه 

.تسا دیپس  ياه  هتفای  زا  رپ  حبص ، ياه  هشیدنا 

! دهد یم  جرخ  هب  تیدج  باوخ ، ياه  گنر  نتشک  رد  هاگپ ، هک  هنوگ  نامه  نک ؛ شالت 

یم دـنهد ، یم  ون  يوب  هک  ییاه  باتک  دای  هب  ار  ناسنا  دنـشوج ، یم  یتقو  حبـص ، كاپ  ياه  همـشچرس  هک  هنوگ  ناـمه  وش ؛ هزاـت 
! دزادنا

یماظن راشتسم  همغن  / زور راهب 

، نداتـسیا ندیـشک ، سفن  ندید ، هرابود  يارب  یلاجم  ندوب ، هناقـشاع  يارب  یلاجم  هزات ؛ لاجم  کی  زاغآ  تسا و  زور  راهب  حـبص ،
.ندیسر ات  ندیود  سفن  سفن  نتفر ، هار 

.دـنوش کبـس  تیاه  کلپ  يوش و  رادـیب  ات  دریگ  یم  وت  قاتا  هشیـش  تمـس  هب  ار  شا  هنیآ  باـتفآ ، رتخد  .تسا  زور  راـهب  حـبص ،
.دنا هزات  ياوه  بات  یب  ندیشک ، سفن  بات  یب  اه  هرجنپ 

.دنراد نت  رب  بورغ  ات  ار  یگتسخ  ینکن ، شزاون  یهاگحبص  میسن  اب  ار  اهنآ  رگا  هک  دولآ  باوخ  نامشچ  ياه  هرجنپ 

راشرـس نیمز ، دزود و  یم  نیمز  هب  مشچ  نامـسآ ، .دـنراد  رگید  ییور  گنر و  ناتخرد ، .تسا  یگدـنز  ییانـشور و  داـمن  حـبص ،
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.شوجو بنج  زا  تسا 

زور کی  زاغآ  هزات ، زور  کی  زاغآ  .اهدرم  اه ، نز  اه ، ناوج  اه ، هچب  زا  دـنوش  یم  غولـش  اه  نابایخ  دـنوش ، یم  زاب  هتـسب  ياهرد 
.ابیز ياهادرف  اهادرف ، نتخاس  يارب  مه ، تسد  رد  تسد  همه  ابیز ،

 . ...طاشن روش و  تکرح ، رون ، گنر ، ادص ، .دوش  یم  زاغآ  یگدنز  هزاغم ؛ هب  هرادا ، هب  هاگشناد ، هب  دنور ، یم  هسردم  هب 

سفن باـت  یب  اـه ، هرجنپ  وش ! رادـیب  ریخ ! هب  تحبـص  .تسا  تاـیح  همزـال  شیور ، شیور و  زاـغآ  راـهب ، .تسا  زور  راـهب  حـبص ،
! ینامب باوخ  وت  دیایب و  راهب  تسا  فیح  وش ! رادیب  نشور ، زور  کی  يوس  هب  شیپ  .دنا  ندیشک 
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( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هباپ   ) اه قیاقش  اب 

نیدلاردب مظاکدمحم  / قیاقش حرط 

دز ناهج  رد  ترجه  حرط  قیاقش ،

دزنابز دش  اه  نامز  رد  شحرط  هک 

تساوخ یم  هزیگنا  نینچ ، مه  نآ  رفس ،

دز ناقشاع  رب  یشتآ  تداهش » »

نیدلاردب مظاکدمحم  / قشع مکح 

لد يا  مریصقت  زا  مهاگآ  مدوخ 

لد يا  مریجنز  رد  قشع ، مکح  هب 

اما ههبج  زا  لغب  کی  يدوز  هب 

! لد يا  مریگ  یم  رظن  رد  تیارب 
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نوتیز مخز 

ییاضر هدیمح  / نوتیز ياه  هخاش 

تا هتخوس  رهـش  رب  بش ، .تسین  ترادولج  سک  چـیه  .دوجو  مامت  اب  ار  تمـشخ  ناـهد و  ماـمت  اـب  ار  تا  یناریح  ینز  یم  داـیرف 
.تسا هتخیر  ورف  راشرس  یهودنا  تیاه  هناش  رب  يا و  هداتسیا  .یشک  یم  شود  رب  ار  تا  هلیبق  مامتان  جنر  .تسا  هتخادنا  گنچ 

.ینک یم  سح  تردارب  نت  ياه  هراپ  رب  ار  كاخ  درس  معط  تتشگنارس ، اب  يا و  هداتسیا 

.ار ترامش  یب  هودنا  ناروف  تخیر ، یهاوخ  نابیرگ  رب  .يا  هدش  روانش  شیوخ  ياه  نایرش  رد 

.ینک یم  سح  تنیمزرس  هتخادگ  يولگ  رب  ار  میخژد  ياه  همکچ 

.تنیمزرس ياه  ناوختسا  رب  دبوک  یم  هنامحر  یب  ناتسمز ، .تسا  هدز  خی  نوتیز ، نینوخ  ياه  هخاش  رب  راهب ،

تناهج ناما ، یب  یخلت  نیا  اـب  تخـس ، ساره  نیا  اـب  .تسا  هدـش  هراوآ  رهـش  ياـه  هچوک  رد  میتی ، یکدوک  نوچ  سدـقملا ، تیب 
.درذگ یم  درس  نیگنس و 

.ینک یم  ناهنپ  تیاه  تسد  رد  ار  تیاه  مشچ  يراب و  یم 

.ینز یم  دایرف  هدش و  راوآ  ياه  هچوک  رد  يود  یم 
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شیوخ یتقاط  یب  رادم  رب  وت  دنروآ و  یم  موجه  نمشد ، ياه  کنات  .دجنگ  یمن  ترواب  رد  قافتا ، نیا 

.يراشف یم  تیاه  هجنپ  رد  ار  گنس  .يور  یم  شیپ  یخرچ و  یم 

.تسا هدنامن  ناتسمز  نایاپ  هب  يزیچ 

.ینک یم  رکف  هار  رد  نشور  ياهزور  هب 

يوب .دریگب  لاب  ار  وت  رهـش  یتوراب  ياوه  ات  تسین  يرتوبک  .ینز  یم  دایرف  وت  دـکچ و  یم  ورف  رهـش  هتفرگ  بش  ناـماد  رب  هودـنا ،
، ریذپان تسکـش  نانچمه  وت  تسا و  هتفرگ  ور  رهـش ، هدیرپ  گنر  ياهراوید  زا  دیـشروخ ، .تسا  هدنکآ  ار  تماشم  شتآ ، نوخ و 
اپ زا  ینمـشد ، مومـسم  ياهداب  ات  يا  هداتـسیا  .ینکـشن  ورف  هودـنا ، شراـب  ریز  اـت  يا  هتفرگ  ـالاب  ار  ترـس  .يا  هدرک  نداتـسیا  مزع 

.تدننکفین

.دود یم  هزات  ینوخ  نوچ  تدایرف  رهش ، ياه  گر  رد  يا و  هداتسیا 

.دفاکش یم  ار  نامسآ  دروخ و  یم  هرگ  تناتشگنا  اب  گنس ،

زبس ياهزور  يایؤر  رد  دـیاب  يورب ! الاب  دیـشروخ  ياه  هلپ  زا  دـیاب  یـشکب ! سفن  رت  فاص  ییاوه  رد  دـیاب  .تسا  کیدزن  يدازآ 
! دوجو مامت  اب  ار  تمشخ  ناهد و  مامت  اب  ار  تا  یناریح  ینزب  دایرف  دیاب  يوش ! روانش  سدقملا  تیب 
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نامز هچیرد  زا 

هراشا

هبنش راهچ 

رویرهش 1385  1

بجر 1427  28

Aug.23.2006

انیس یلعوبا  تشادگرزب  زور 

يدمحم سابع  / خرس بیس 

.دننک یم  دصر  وت  یناشیپ  رد  ار  هام  اه ، هراتس  ینک و  یم  هاگن  اه  هراتس  هب  بش  همه 

.ینک یم  همزمز  هناقشاع  ياهزاوآ  اه  هتشرف  يارب  بش  همه 

.ینک یم  هعلاطم  هفقو  یب  ینام و  یم  رادیب  رایسب ، ياه  بش 

ینک و یم  سیردت  اهزور  ...و و  رعش  بط ، هفسلف ، قطنم ، .یـسیون  یم  یناوخ و  یم  اه  بش  .دور  یم  باوخ  هب  وت  تاملک  اب  هام ،
.تبابط قیقحت و 

.يوش یم  زاغآ  زور ، زا  رتدوز  ینک و  یم  او  کلپ  رجف ، عولط  اب 

.يوق نامیا  اب  راوتسا و  يراذگ ؛ یم  ملع  هار  رد  مدق 

.يراد رظن  تسدرود  ياه  قفا  يوس  هب  اهر ، ياه  هدنرپ  نانوچ 
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لامالام تا  هنیس  .يراد  هنیس  رد  ار  ایند  ياه  شناد  مامت  .یتسین  شرذگدوز  ياه  یگتـسبلد  هتفیرف  يراذگ و  یم  او  ایند  هب  ار  ایند 
ياه بش  هک  هام  لثم  دنـشخرد ، یم  شا  یناشیپ  رب  هک  ییاه  هراتـس  همه  لثم  ینیب ؛ یم  نامـسآ  یناشیپ  رب  ار  دوخ  مان  .تسا  قشع 

.دنک یم  نشور  ار  نیمز  غارچ  یب 

راگدـنام مان  تمان ، هک  ییاهزور  دـخرچ ، یم  ناهد  هب  ناهد  تمان ، هک  ییاهزور  يا ؛ هدـید  باوخ  رد  ار  اـهزور  نیا  ماـمت  دـیاش 
ریدقت ریـسا  يدادن و  يدیماان  میلـست  هب  نت  هاگ  چیه  .دشاب  هتـشون  خیرات  یناشیپ  رب  ار  وت  مان  یگنادواج  هک  ییاهزور  دشاب ، ناهج 

.يدیسر تهاوخلد  هب  یتسناوت و  یتساوخ و  .يدشن 

هتسیاش تداعس  یلع  / رولب سنج  زا  يدرم 

.نتسیز نوناق »  » هب درک  یم  رکف  درک ؛ یم  رکف  ادتبا  نامه  زا  تیاه  تسد 

.يدرک یم  رکف  مدرم  درد  مدرم و  هب  دندرک ، یم  تیادص  نیسح  دندوب و  هتخومآ  ار  تمان  اه  هچوک  هک  اهزور  نامه  زا 

.وا ات  دوش  یم  ینابدرن  هک  دید  ار  رون  ياه  هفاب  تسیرگن و  نآ  تاراشا »  » هب دش  یم  هک  نشور  ردقنآ  دوب ؛ نشور  تیاه  تسد 

.دش اهدرد  شخبافش  نوناق » ، » تیاه تسد  راصعا ، مامت  رد 

نآ یکی و  وت  وچ  رهد  رد  : » دنشیدنیب هکنآ  یب  دندناوخ ؛ یم  ترفاک  .دروآ  یم  موجه  ترکیپ  رب  اه  تمهت 

!؟» رفاک مه 

.دنتشادن ار  ثاریم  نیا  كرد  يارای  ندید و  يارای  نیب ، هتوک  راکفا  يدوب و  هتشاذگ  كاخ  رب  اپ  میظع ، یثاریم  اب  وت 

يوب اهزور ، نآ  اج  همه  ناتسربط ؛ ير ، اراخب ، يدرب ؛ یم  ناغمرا  هب  ار  ینشور  یتشاذگ ، یم  مدق  اج  ره  هک  دوب  يرون  وت  هنیس  رد 
ملع ياه  یسرک  نیرترود  زا  ایند ، ياه  هناخباتک  نیرترود  زا  یتح  هن ، اراخب ، ياه  هچوک  زا  زونه  داد و  یم  ار  وت  ياه  تسد 
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ار هنامز  مالس  زور ، ره  شود ، رب  ملع  يادر  اب  رولب -  سنج  زا  يدرم  وت -  .دیآ و  یم  وت  »ي  افش  » يوب وت ، نوناق »  » يوب تلیضف ، و 
.دنک یم  دای  وت  مان  وت و  زا  مارتحا  اب  تسا ، نویدم  وت  ملق  هب  وت و  هب  ملع  دناد  یم  هک  ییایند  یهد و  یم  خساپ 

یجنپ هجیدخ  / تاجن همشچ 

.دنک یم  رپ  وت  تاجن »  » همشچ ياه  باوج  لالز  زا  ار  شماهبا  هزوک  زونه  هفسلف ،

.ناهج ياه  هبیتک  مامت  رب  دنا  هتشاگن  ار  وت 

.تسا هدرک  یناغارچ  ار  ایند  ياه  هچوک  تمالک ، نشور  غارچ 

.دوش یم  متخ  وت  هب  وس  همه  زا  هفسلف  ياه  هار 

یهت تایهلا »  » زا ایند  ات  يدیـشک  شود  هب  ار  اه  نرق  جنر  راب  هلوک  نادـمه ، ات  ناهفـصا  زا  .دور  یم  الاب  تا  ییاناد  نابدرن  زا  لقع 
.تسوت ياه  هظحل  هغدغد  ملاع ، جنر  زونه  .دشابن 

! اراخب میکح 

.تسا هدرک  یناغارچ  ار  ناهج  تاملظ  تحور ، یگتخورفا  دنا و  هدمآ  ناج  هب  اه  هژاو  مامت  ار  تا  یگدیروش 

«. كاردا تیاهن  یب  ات  اجنآ  زا  دیشروخ و  دنلب  یناشیپ  ات  تمان  زومآزاورپ  ياه  هلپ  زا  « ؛ دور الاب  وت  زا  ناهج  راذگب 

زور راد  ماو  ات  دوارت  یم  ار  تمان  تارذ  دیـشروخ ، لالز  نادـجو  دـباترب و  ار  باتهم  يودـب  ياه  هشیر  ات  تسا  وت  ماـن  رئاز  بش ، »
«. دشابن
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هبنشود

رویرهش 1385  6

نابعش 1427  3

Aug.28.2006

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تدالو 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / ادخ ناشوج  نوخ 

.دراد مه  رانک  رد  ار  تیلست  کیربت و  هک  يدلوت  تدلوت ؛ ماگنه  یتح  يا ؛ هدوب  زاتمم  هشیمه 

دـشاب هدـش  نارگن  ردام  دـیاش  ار ؛ هتـشرف  دـهد  یم  افـش  شتمارک  هک  يا  هراوهگ  بحاص  يارب  تسین  یبساـنم  ماـن  برح ) ، ) يرآ
تیاهن یب  ناماد  زا  رون ، نیا  هلابند  هکنیا  ندینش  اب  اما  وت ؛ مغ  رد  دشاب  هدیزرل  شیاه  هناش  شتبالـص -  همه  اب  ردپ -  دیاش  تیارب ؛

.دش مه  نامداش  ناوت  یم  ار  اه  مغ  نیا  همه  دزیخ ، یمرب  وت 

یم يا  هدازآ  ره  ياه  گر  رد  ار  فرـش  هزاـت  نوخ  نآ ، ره  دـتفا و  یمن  زازتها  زا  يا  هظحل  هک  تسوت  داـی  خرـس  مچرپ  نیا  ـالاح 
.دناشن

، دبا ات  هک  تسوت  تیاهن  یب  دایرف  نیا  دنک و  یم  میسرت  ار  لطاب  قح و  نایم  زرم  هک  تسوت  نینوخ  ياه  ماگ  همادا  خرس ، طخ  نیا 
.تسا هدروآرد  هزرل  هب  ار  یملاظ  ره  لد 
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ملعم هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  یتوکلم  ياه  هناش  بکار  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوب  شوخ  هناحیر  ادـخ ! شرع  هراوشوگ 
! ادخ ناشوج  نوخ  مالسلا ، هیلع  نیسح  فرش ، تزع و  ماما  اهتنا  یب  ناهج ! مادم 

يدابآدوواد هموصعم  / نشور لیلد  نیموس 

روراب ار  ملظ  تخرد  هک  یناتسد  درک و  دهاوخ  هبرجت  ار  خرس  ياه  قفا  هک  ینامشچ  اب  دیآ ؛ یم 

.دهاوخ یمن 

.دخرچ یم  دنز و  یم  فد  شزاوشیپ  هب  ار  اه  هنارت  نیرتروشرپ  هنیدم ،

.دوشن يدرمناوجان  متس و  لامیاپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نید  ات  دیآ  یم  وا 

ناگدازآ توکس  شیادص ، دنام و  یم  ار  اه  تشد  يانخارف  شلد  هک  یـسک  دندنبن ؛ باتفآ  هلبق  رب  هار  هدیپس ، نانز  هار  ات  دیآ  یم 
.دناوخ یم  دایرف  هب  ار  نیمز 

.دنک یم  لدب  نادواج  یخیرات  هب  ار  مرحم  زور  نیمهد  هک  تسوا 

كاخ رب  ار  يولع  مچرپ  دنا و  هتفرگ  هناشن  ار  تیناسنا  يولگ  ملاظ ، ياه  هزین  هک  يرصع  رد  دیآ و  یم  ایند  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح 
نوناق اـهنت ، هک  دوب  هنوگ  نیا  ارمالـسلا و  هیلع  نسح  تباـجن  هن  دـنبات و  یمرب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تلادـع  هن  دـنهاوخ ، یم  هداـتفا 

.دزادنیب جاور  زا  ار  داسف  ملظ و  هکس  تسناوت  یم  ریشمش 

.يدناوخ ارف  نتساخرب  هب  تیاه  سفن  دیشروخ  اب  ار  نیشن  هیاس  ياه  مدق  يدمآ و  نشور ! لیلد  نیموس  يا 

.دندش هدرپس  تمذم  نافوت  هب  هشیمه ، يارب  یتلادع ، یب  زیرنوخ  نامشچ  دنتفر و  ییانشور  فاوط  هب  اه  هوک  نیرتدولآ  هم  وت ، اب 

یم شود  هب  ار  تماما  نیگنـس  راب  تراو ، یلع  ياه  هناش  هک  ییاهزور  تا ؛ یگدـنز  دنلبرـس  ياهزور  زا  دوب  يا  هصالخ  اروشاع ،
.دیشک

ار دولآ  باوخ  ياه  هرجنپ  تلادـع ، یگدازآ و  ناراب  ات  دـنک ؛ يرورـس  ناهج ، لد  رب  فورعم ، دـیآ و  تلذ  هب  رکنم ، ات  يدـمآ  وت 
تراگدرورپ اب  ار  تدوپ  رات و  رطخ ، رـسارس  هداج  نیا  رد  دوش و  هتـشادرب  لدع ، هتـسب  ياهرد  ناهد  زا  یگریت  ياه  لفق  دیوشب و 

.يدرک هلماعم 

.تسا نادیواج  هدنز و  قشع ، دیهش  ياه  هزاورد  رب  نامز ، نیمز و  هشیمه  ات  تمان 
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تساه هرطاخ  نیرتابیز  وت  زبس  روضح 

تساه هرجنپ  هاگن  تمشچ ، نشور  هاگن 

زاب يرمع  دعب  هک  يرابت  مادک  زا  وت 

؟ تساه هرجنح  ياون  تدنلب  مان  زونه ،

ییاضر هدیمح  / قشع يوهایه 

، حبـص ناذا  نیلوا  اب  .دنرـشف  یم  لغب  رد  گنت  ار  قافتا  یـسدق ، نادـهاش  هک  نانچنآ  دـشوج ؛ یم  نامز  ناگر  رد  قشع ، يوهاـیه 
تهب ياهزور  شطع  رد  ار  بآ  يانعم  ات  تسا  هدمآ  .دریگ  یم  میـسن  يوب  اوه  دـخرچ و  یم  رهـش  ناهد  هب  ناهد  شندیـسر  هدژم 
جوم ار  شتیمولظم  تارف ، دـشکب و  ار  رهـش  یـساپسان  درد  شراوتـسا ، ياه  هناش  رب  اـت  تسا  هدـمآ  .دـنک  سح  بوخ  نیمز ، دولآ 

.ار قشع  رو  هلعش  ياه  غارچ  دزاونب  شیاه  مشچ  ات  تسا  هدمآ  .دنزب 

ارهز تـبحم ، زا  دوـش و  شوـن  هـعرج  مالـسلا ، هـیلع  یلع  ربـص  زا  اـت  تـسا  هدـمآ  .تـسا  هداتـسیا  وپاـکت  هـب  شیوـخ  رد  هناقـشاع 
.باریسمالسلااهیلع

.دنک هزات  سفن  شسفن ، هزات  ياوه  رد  تقیقح  ات  تسا  هدمآ 

دروآ یم  دایارف  ار  هتخوس  همیخ  دوش و  یم  هریخ  تسدارف  نامسآ  هب  خیرات  وت ، دای  اب  .تسا  يراج  اه  هرازه  نوخ  تیاه ، گر  رد 
.دنز یم  دایرف  و 

.دزیوآ یم  شا  ییاهنت  ياه  هرانم  رب  ار  تدای  سوناف  دبوک و  یم  رس  نایغط  ياه  تشخ  رب 

ياراوگ دنخبل  اه ، هنحـص  نیا  مامت  تندمآ ، نمی  هب  ات  يا  هدـمآ  .دنکـش  یم  ورف  هزات ، ینایغط  رد  دـشیدنا و  یم  هاگلتق  لادوگ  هب 
كاخ تسفن ، ات  دریگ  یم  برـض  كاخ ، دوش و  یم  شوغآ  هب  شوغآ  اه  نامـسآ  رد  تا  هقادنق  .دزیوایب  مهرد  کشا  اب  ار  ربمایپ 

.دناشنب راهب  هب  ار  هدرم 

یمن تسوـپ  رد  تندـمآ ، قاـیتشا  زا  مالـسلا ، هیلع  یلع  تسا و  نشور  هناـخ  غارچ  .دـنز  یم  رد  راـهب ، تسا و  نـشور  هناـخ  غارچ 
.دجنگ

.دنک یم  يرامش  هظحل  مالسلااهیلع  همطاف  تسا و  نشور  هناخ  غارچ 

.دزیر یم  قوش  کشا  تتیمولظم ، يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  نشور  هناخ  غارچ 
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.ییاشگ یم  لاب  وت  هک  تسین  اهزارف  نآ  هب  ندیسر  يارای  ار  سک  چیه 

.دننادرگ یم  اه  نامسآ  رد  تسد ، هب  تسد  ار  وت  کئالم ، تسا و  نشور  هناخ  غارچ 

يدمحم سابع  / قوش هیرگ 

دوش و یم  ناهنپ  وت  یناشیپ  رد  هام ، .دنناوخ  یم  زاوآ  تیارب  هنامداش  اه ، هتشرف  همه  دنیآ و  یم  وت  زاوشیپ  هب  اه  هراتس  همه  بشما ،
هب تاملک ، مامت  .دننیـشنب  اشامت  هب  ار  وت  ات  دـننام  یم  زاب  اه  هرجنپ  همه  بشما ، .دـنز  یم  هقلح  تکچوک  ياـه  مشچ  رد  نامـسآ ،

.دنصقر یم  تیب ، هب  تیب  ار  وت  مان  اه ، هماکچ  اه و  هماچ  دنوش و  یم  رعش  بشما  تندمآ ، رطاخ 

بشما نیمز  ياه  تسد  .دور  یم  باوخ  هب  مارآ  وت ، ياه  سفن  يادص  اب  رگید  راب  نیمز ، ینالوط ، رایسب  ياه  بش  زا  دعب  بشما ،
.دنک سح  ار  نامسآ  معط  اه ، لاس  زا  سپ  رگید ، راب  دراشفب و  شیوخ  هنیس  رب  ار  وت  ياه  مدق  كاخ ، شوغآ  ات  دوش  یم  زاب 

شیالآ یب  هناخ  ياهراوید  رب  اه ، کچیپ  .دننیچب  هراتـس  تیارب  نامـسآ  ياه  هخاش  زا  ات  دننک  یم  زاورپ  اه  کشجنگ  همه  بشما ،
.دننیشنب اشامت  هب  ار  ناهج  دنخبل  لگ  نیرتابیز  اهراوید ، ات  دنشک  یم  دق  دنچیپ و  یم  تا  یمارگ  ردپ 

.دنیایب صقر  هب  ار  وت  قفا  زا  رتدنلب  تماق  ات  دنشک  یم  دق  ناهگان  اه  هنیآ 

.دنک یم  لگ  نامسآ  هنیس  رب  باتفآ ، دننز و  یم  هناوج  زر ، خرس  ياه  لگ  يدنخ ، یم  هک  راب  نیلوا 

دنـسر و یم  نایاپ  هب  وت  نامیا  ياپ  رادـشک ، ياه  هیاس  .دوش  یم  وحم  ینارون  یهم  رد  یهایـس  دروخ و  یم  هطوغ  هام  رون  رد  بش 
.دبای یم  همادا  وت  یمارگ  دنخبل  رد  تشهب ،

.دنوش یمروانش  هناقشاع  ياه  ناراب  رد  اهربا  و  ریثکت ، نامسآرد  اه  هدنرپ  ینز ، یم  کلپ  هک  نیمه 

.دننک یم  شومارف  ار  رفس  لایخ  اهوتسرپ ، دنیآ و  یمرد  زاورپ  هب  دندوب ، هدنام  هدنرپ  یب  هک  ییاه  لگنج  تندمآ ، اب 

زا اه  تخرد  دننیشن و  یم  قوش  هیرگ  هب  اهراشبآ  نیرتدنلب  رد  وت ، ینابرهم  ياپ  دننک و  یم  اهر  ار  اهایرد  ریـسم  اهدور  تندمآ ، اب 
.دنام یم  اج  ناتخرد  زبس  ياه  باوخ  تشپ  زییاپ ، دنوش و  یم  روراب  راهب 
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.دنک یم  زیربل  ار  اه  باوخ  هناتسآ  ناگتشرف ، لاب  يادص  دوش و  یم  زیربل  یگنادواج  ياهوزرآ  زا  نیمز  وت ، اب 

يداب تهزن  / یگنشت ردق  هب 

هنیـس زوس  رب  هکلب  دـنک ؛ یمن  شوماخ  ار  لد  شتآ  زین  یپ  رد  یپ  ياه  هلایپ  هک  دـنک  یم  ذوفن  ناـج  قمع  رد  ردـقنآ  شطع  هاـگ ،
.دنز یم  رس  هلان  دزیخ و  یمرب  دود  زین  تدوجو  رتسکاخ  زا  ییوگ  هک  اجنآ  ات  دنز ؛ یم  رت  هزات  يررش 

! تسین هیفاق  مه  بآ ، اب  یگنشت  رگید  اجنیا 

نوخ اب  زج  ار  قشع  شتآ  .دنیـشن  یمن  يدرـس  هب  تنورد  شطع  ناشفـشتآ  یـشکب ، رـس  هراب  کی  مه  ار  ملاع  ياهایرد  ماـمت  رگا 
.دزیمآ مه  رد  مالسلا  هیلع  هّللاراث  ترضح  نوخ  هب  هک  ینوخ  مه  نآ  دناشنورف ؛ ناوت  یمن 

.دوش يراج  دنک و  ناروف  نوخ  هک  دنیشن  یم  ورف  هاگ  نآ  شطع ،

ار شیوخ  تایح  درذگ و  یم  دوخ  زا  شنتساوخ ، بلط و  هزادنا  هب  دبلط و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  شا  یگنـشت  ردق  هب  سک  ره 
.دنک یم  وا  يادف 

.دنراد تسود  دوخ  ناج  زا  رتشیب  ار  وا  هک  دیوگ  یم  خساپ  یناسک  شطع  هب  ملاع -  ناگنشت  هلسلسرس  مالسلا -  هیلع  نیسح  و 

یماظن راشتسم  همغن  / دیآ یم  یلگ 

.دنک یم  رپرپ  ار  اهداب  هک  دفکش  یم  یلگ  ادرف  .دنهار  رد  یتفگش  ياهراهب 

.تسا هدید  هک  يراهب  نارازه  اب  دیوگ  یم  نامسآ  میوگ ؛ یمن  نم  ار  نیا  دنهار ؛ رد  یتفگش  ياهراهب 

یتفگش ياهراهب  نتـسبآ  هک  نیمز  .تسا  هدمآ  ياهراهب  همه  ردام  هک  نیمز  دیوگ ؛ یم  نیمز  ار  نیا  دنهار ؛ رد  یتفگـش  ياهراهب 
.دنهار رد  هک  تسا 
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ناتسآ رب  رس  اه  هوک  ار ، شمدقم  دننک  یم  هدجس  اه ، تخرد  .دنوش  یم  رپرپ  شندمآ ، زاوشیپ  هب  اه  لگ  هک  دفکش  یم  یلگ  ادرف 
.دنوش یم  شنامشچ  لالز  راد  ماو  اهایرد ، دنراذگ و  یم  وا 

نابایخ یُنتب ، ياه  جرب  یگنـس ، ياـهراوید  همه  زا  درک ؛ دـهاوخ  روبع  هتـسب  ياـه  هرجنپ  همه  زا  شرطع  هک  دفکـش  یم  یلگ  ادرف 
.فافش ار  اه  هنیآ  درک و  دهاوخ  زاب  ار  اه  هرجنپ  هک  دفکش  یم  یلگ  ادرف  .هتفر  ور  گنر و  ياه  هچوک  کیرات ، ياه 

ار دیشروخ  دنایور و  یم  ار  اه  لگ  دناشف ، یم  هنـشت  نیمز  هب  ار  ناراب  دنک ، یم  توعد  ناراب  هب  ار  اهربا  هک  دفکـش  یم  یلگ  ادرف 
اه و نیذآ  همه  زا  رتابیز  ینامک  نیگنر  دزودب ؛ مه  هب  ار  نامـسآ  نیمز و  برغ  ات  قرـش  تفگـش ، ینامک  نیگنر  ات  دنک  یم  ادص 

.تسایند لگ  نیرتابیز  يابیز  مان  هب  نیزم  هک  ینامک  نیگنر  اه ، مدقم  ریخ 

یم نافوت  دـعب  دیـسر ؛ دـهاوخ  دـیایب ، ناراب  رد  تسا  رارق  هک  يدرم  ادرف  دـیآ ؛ یم  يدرم  .دفکـش  یم  یلگ  دراـب ، یم  ناراـب  ادرف 
.دراب یم  دنت  ناراب  دریگ ،

راوس ار  نارظتنم  دروآ و  یم  قشاع  ياه  لد  هب  ار  شمارآ  دیآ و  یم  .تسا  هاجنلا » هنیفـس   » نابیتشک هک  یلگ  دـیآ ؛ یم  یلگ  ادرف ،
.دنک یم 

هب دوش و  یم  میـسن  دوش ، یم  رپرپ  درادـن ؛ ار  شربارب  رد  یگداتـسیا  بات  نافوت ، .دـنک  یم  رپرپ  ار  اهداب  هک  دفکـش  یم  یلگ  ادرف 
«. هاجنلا هنیفس  ای  کیلع  مالسلا  : » دنز یم  هسوب  شکرابم  ياپ 

نادامار نیرسن  / كرابم زور 

مـشخ شتآ  رد  نم  دیپس  ياه  لاب  رگا  دیاش  دش ! یمن  نشور  تیارآ  لد  لامج  هب  ممـشچ  تقو  چیه  مدوبن ، سرطف  نم  رگا  دیاش 
! مدرک یمن  سح  ار  وت  ياه  تسد  تفاطل  تقو  چیه  تخوس ، یمن  ادخ 

ار تروضح  كرد  قیفوت  هاگ  چـیه  مدرک ، یمن  ادـص  ار  وت  نانزدایرف  اـه ، یکیراـت  سپ  رد  هداـتفا ، رود  هریزج  نآ  رد  رگا  دـیاش 
! متفای یمن 
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ریوصت مناوت  یم  هنوگچ  منک ؟ شومارف  ار  تا  یتشهب  هقادـنق  زیگنا  لد  رطع  مناوت  یم  هنوگچ  نیـسح ! همطاف ؛ یلع و  لد  هویم  هآ ،
؟ مربب رطاخ  زا  ار  تهاگن  نشور 

ار نامـسآ  دـنلب  فقـس  تساوخ  یم  تشهب  راـگنا  نامـسآ ! رد  دوـب  يا  هلوـلو  هچ  زور ! نآ  دوـب  یکراـبم  زور  هچ  ریخ ، هب  شداـی 
! دزیخرب وت  دوجو  هبعک  فاوط  هب  نانک ، هلوره  قوش ، زا  تساوخ  یم  نامسآ  راگنا  دیایب ! وت  سوباپ  هب  دفاکشب و 

.تفگ یم  تینهت  داتسرف و  یم  تاولص  نانزدنخبل  ناگتشرف ، جوف  جوف  اب  مه  لیئربج 

وت يوس  هب  متـسشن و  يا  هتـشرف  ياه  هناش  رب  ما ، هتـسشن  کشا  هب  نامـشچ  هتـسکش و  ياه  لاب  اب  هک  يا  هظحل  نآ  ریخ ، هب  شداـی 
ارم هک  مداد  مسق  وت  مان  هب  ار  ادـخ  مداهن و  وت  هقادـنق  رب  ناـنک  هیرگ  ار  ما  هتـسکش  ياـه  لاـب  هک  هظحل  نآ  ریخ ، هب  شداـی  مدـمآ !

! دریذپب مقح  رد  ار  وت  تعافش  دیاشخبب و 

مگ يرتوبک  نوچ  تهاگن  نامـسآ  رد  هشیمه ، يارب  نم  يدوشگ و  ار  تنابرهم  ابیز و  ياـه  مشچ  وت  هک  هظحل  نآ  ریخ ، هب  شداـی 
! مدش

نیدلاردب مظاکدمحم  / اه هقیقد  ياپ  هب  اپ 

.دراب یم  مایا  یماکهب  ریسم  رد  هزات  ياه  ناراب  زا  یمن 

.دنراذگب یتسه  نامشچ  شیپ  ار  عیدب  یتاظحل  ات  دنا  هدمآ  مه  درگ  اه  هسوبلگ 

.تشهب تسا و  نامسآ  نیریش  يوب  تسه ، هچ  ره  سپ ، نیا  زا 

.ینامداش دندجو و  مرگرس  ناگتشرف ، همه  شرانک  رد  هک  ییاج  سدقم ؛ رون  نیموس  شمارآ  تمس  هب  ما  هدُرب  ار  ملد 

.دور یم  شیپ  ینیسح  ياه  هقیقد  ياپ  هب  اپ  زیچ ، همه  .تسا  ییاشامت  زورما  هنیدم 

.هدرک ور  تسا ، هتشاد  هچنآ  ره  راهب ، هک  تسشن  اشامت  هب  دلوت  نیا  رد  دیاب  ار  اه  غاب  نیرتاشگلد 
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اب رـشب ، هتفخ  ناهذا  ات  دنـسرب ، یباریـس  هب  شطعُرپ ، ياـهریوک  اـت  تسا  هدـمآ  نیـسح  .تسا  ریگارف  یباداـش  توارط و  يزبسرس ،
.دنک نوگنرس  ار  بش  خاک  نیتسار ، ياه  تعاجش  ات  دریگب ، تفلا  ییانشور  يرادیب و  نشور  میهافم 

.دنشچب ار  نتفر  معط  دیاب  تسا و  مامت  ناشراک  رگید  تلاهج  ساره و 

...

! تسا هدرک  ینیسح  زین  ار  اه  لد  هک  تاظحل  نیا  رب  مالس 

یجنپ هجیدخ  / تاجن یتشک 

! قشع هلسلسرس  يا  يوش ، یم  دلوتم  وت  دخرچ و  یم  هناقشاع  ار  نابعش  موس  نیمز ،

تـشهبیدرا زا  ایند  نیمز و  هدز  نازخ  هناتـسآ  رب  راهب ، تفاطل  هب  یتسیا  یم  .تسا  يراج  تیاـه  سفن  رد  يدـمحم  لـگ  رازه  رطع 
.دوش یم  راشرس  تهاگن 

.دنک یم  باریس  ار  كاخ  لاسرید  شطع  تمالک ، تاحشر  ییاشگ و  یم  بل 

.يا هدروآ  نیمز  يارب  ار  یتخبشوخ 

.دوش یمن  دنب  دوخ  ياپ  يور  يداش ، زا  هنیدم ،

یم زاوآ  زاجح  همغن  اب  ناتخرد ، .تسا  هدش  نیمز  نماد  هب  تسد  نامسآ ، تسا ! نیگنـس  اه ، هتـشرف  روضح  زا  نیمز ، ياوه  ردقچ 
.دنا هدمآ  وت  نامشچ  ترایز  هب  الاب ، ملاوع  نانکاس  .تساه  هتشرف  مالس  رطع  زا  زیربل  هنیدم ، .دنتسرف  یم  تاولص  اه ، لگ  .دنناوخ 

.دراد ار  تشهب  هتفکشون  ياه  سای  رطع  تهاگن  .دنا  هدرپس  وت  نشور  ناتسد  هب  ار  ایند  یتخبشوخ  دیلک 

.دراد یمنرب  یتسم  نیا  زا  رس  تمایق  ات  ناهج 

.تسا زاوآ  شوخ  ناگدنرپ  تداعس  هنایشآ  تیاه ، مشچ 
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! وت تفوطع  ینابرهم و  هناش  رب  دنراذگب  تدارا  قشع و  رس  یلاها ، گرزب  کچوک و  ات  يا  هدمآ 

نافوت هعقاو ، ینافوت  مطالت  رد  ات  ییآ  یم  وت  .دـناوخ  تارف  شوگ  رد  كاخ ، ار  تا  هنـشت  ياه  بل  يارجام  ییاـیب ، هکنیا  زا  شیپ 
.یشاب تاجن  یتشک  ار  ناگدز 

.دوشن مگ  تاملظ  رد  رشب ، هدنیآ  ات  تسا  نشور  تیاه  مشچ  رد  سوناف  رازه  رازه 

هدازربکا ریما  / ادخ نوخ 

.تسوت مان  خرس  تبالص  راد  ماو  ناهج ، .یتسه  رب  تسا  هدرتسگ  هیاس  تمان ،

.يا هدمآرد  نایرج  هب  ناهج  گر  رد  هک  یتسه  وت  نیا 

.دنا هدمآ  دجو  هب  وت  يزبسرس  زا  اهدور  نایرج  تسا و  ناراشبآ  لالز  تمان ،

رد .تسا  تاـیح  زمر  تماـن ، .یتـسه  لوغـشم  يزورفاروـن  هـب  نامـسآ  جوا  رب  هدنـشخرد ، يا  هراتـس  ناـنوچ  ماـیا ، هـشیمه  رد  وـت 
يا هدوشگ  شوغآ  قوش ، قفا  رب  هداتـسیا  وت  .یتسه  یتسه "  " رگ نشور  غارچ  وت  .دراد  نایرج  یگدنز  همـشچ  همـشچ  تنامـشچ ،

.تسا هتخومآ  نتفگ  نخس  وت  ینامسآ  ناماد  رد  هک  تسا  یکدوک  قشع ، .يراگتسر  يارب  ار  یناهج 

.تسا هدرک  هبرجت  ار  ندیدنخ  وت  نامشچ  رد  هک  تسا  یمشچ  قشع ،

.تسا يراج  دنوادخ  نوخ  تناگر ، رد  هک  وت  یتسه ؛ وت  هک  ینامسآ  فیصوت  زا  دنزجاع  تاملک ،

.يا هداتسیا  لصو  ياه  هزاورد  رب  تسد ، رد  نینوخ  یغارچ  اب  وت ، تسوت !؟ مان  هّللاراث  هکنیا  هن  رگم 

.يدبا يراگتسر  هب  ور  تسا ؛ روانش  نوخ  طش  رد  تا  یتشک  قشع ! هشرع  رب  هداتسیا  يادخان  يا 

لد رد  ار  تردـپ  وت و  قشع  زج  هک  یناقـشاع  ار ، تناقـشاع  ات  یتفرگ  تسد  رد  ار  ناکـس  یتشاذـگ ، كاخ  رب  اـپ  هک  زورما  زا  وت 
.یناسرب دصقم  هب  دنرادن ،
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.درک دهاوخ  تمان  رخسم  ار  ناهج  دنوادخ ، یندمآ ! شوخ  هچ  يا و  هدمآ  وت 

.درک دهاوخ  اه  نامسآ  رورس  ار -  نیسح  ار -  وت  دنوادخ ،

.تشاد دهاوخ  نایرج  خیرات  ناگر  رد  هشیمه  ات  تکاپ  نوخ  دش و  دهاوخ  تایح  زمر  تمان ،

.تسا يراج  وت  ناگر  رد  هک  ینوخ  تسا ؛ هدنز  مایا  هشیمه  ات  وت  نوخ 

یقلاخ یلع  / یسر یم  وت 

ياهزار هک  وت  يدـناشن ، نامز  ربنم  رب  ار  قشع  يدرک و  ریـسفت  ار  نوخ  هک  وت  یقـشع ، قلطم  ياـنعم  هک  وت  هار ؛ زا  یـسر  یم  و  ... 
زا دیـشوج و  یم  تمارک  ياـه  همـشچ  تناتـسد ، زا  هـک  وـت  يدز ، داـیرف  ار  نوـخ  ناذا ، هتـسدلگ  رـس  رب  يدرک و  اـشفا  ار  هتفگاـن 

.رون ناشکهک  تهاگن ،

.دنک یم  رخف  تیاه  ماگ  در  رب  نیمز  هار و  زا  یسر  یم 

ار مناهج  مه  هب  يزیرب  هک  يدمآ  «و 

« ار مناوتان  ياپ  یشکب  اجکان  هب 

! دننکن كرد  ار  وت  دوجو  زا  يا  هعرج  ادابم  ات  دنداتفا  مطالت  هب  اه  بآ  يدمآ و  وت 

.ار تمالس  دندرک  ریثکت  اه  هوک  ار و  تدورو  دندرک  هلهله  اهراغ  يدمآ و 

؛ دلابب شیوخ  رب  نامسآ  دریگب و  یلجت  يوب  گنر و  حبص ، ات  يدمآ  وت 

.تسا هدنامن  یقاب  اهنآ  زا  یمان  زج  هک  هاگ  نآ  درک ؛ یهاوخ  هدنز  دوخ  داهج  اب  ار  تزع  تفارش و 

.داتفا نیمز  رب  ادخ  ناتسد  درک و  سمل  ار  كاخ  قشع ، مَلَع  دش ، هدنمرش  تارف  يدمآ و  وت  و  ... 

هب ار  یناهج  تمان ، هک  ییوت  ناهج ! مسجم  ناـج  يا  ملاـع ! مطـالتم  بلق  يا  تفگن ، تیـالبرک  زا  تفگ و  وت  زا  دوش  یم  هنوگچ 
.دش نشور  تندید  اب  هک  ینامشچ  دیرگ ؛ یم  ار  وت  مالسلا ، هیلع  یلع  نامشچ  .دراد  یماو  روش 

 . ...يدزیا راونا  یلجت  يارب  دوب  يا  هناهب  كاخ ، ییوا و  زا  وت  هک  دنک ؛ فصو  ادخ  دیاب  ار  وت  ادخ ! نوخ  يا 
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رادساپ زور 

يدمحم سابع  / نامیا ياه  هلق  يادنلب  رب 

.دمهف یم  بوخ  راید ، نیا  كاخ  ار  تیاه  مدق  يادص 

.تسا هدرک  اوجن  كاخ  نیا  شوگ  رد  تساه  لاس  هک  تسا  يا  هجهل  نیرتانشآ  تیاپ ، يادص 

...رپرپ ياه  هچنغ  يوب  نوگژاو ، ياه  هلال  يوب  هتخوس ، ياه  قیاقش  يوب  تسانشآ ؛ تیاه  سفن  يوب  اب  داب ،

هلق نیرتدنلب  رب  هک  تفگـش  تسا  یباقع  تحور ، دنا و  ینابرهم  قوش  زا  رپ  تناتـسد  دننز و  یم  فرح  ناراب  هجهل  اب  تیاه ، مشچ 
.تسا هتفرگ  نایشآ  نامیا  ياه 

.دنرب یم  کشر  مه  اراخ  ياه  گنس  نیا  یتح  وت  هب 

بوخ ار  اه  هلولگ  يوب  تا  هنیـس  .سراف  هشیمه  نوگلین  جیلخ  تنایاپ ، یب  شمارآ  تسا و  دنوامد  هوکـش  تنیرفآرورغ ، يدنلبرس 
هیلع یلیلخ  میهاربا  نوچ  یهد ؛ یمن  یگدرپسرـس  هب  نت  اما  ینک ؛ یم  رپس  هنیـس  يا  هلولگ  ره  ربارب  رد  .زاورپ  يوب  لثم  دـمهف ؛ یم 

.دنا هدیمهف  اه  ناطیش  همه  ار  نیا  تسا ؛ هدرک  ملع  دق  اه  تب  نتسکش  هب  هک  مالسلا 

.مناوخ یم  تقاتشم  هاگن  زا  ار  نیا  یشاب ؛ یناریا  یمالسا و  ناریا  یگدازآ  تزع و  فرش و  تمرح و  رادساپ  ات  يا  هدمآ  وت 

یم زاورپ  وت  هاگن  رد  نامـسآ  هک  مناد  یم  بوخ  .رت  هدـنرپ  اهرتوبک  همه  زا  يرت و  قشاع  اـه  خرـس  هنیـس  همه  زا  وت  هک  مراد  متح 
.دور یم  ورف  تیدبا  باوخ  هب  مارآ  تیاپ ، در  يوب  رد  نافوت  .ناگدنرپ  لاب  رد  هن  دنک ؛
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...و اه  يدرجورب  اه ، يرقاب  اه ، نیدلا  نیز  اه ، يرکاب  رطع  دنا ؛ قشع  رطع  تیاه ، سفن 

.ینک یم  سح  تیاه  سفن  رد  ار  ندیسر  .زاورپ  رطع  دنا ؛ ییاهر  رطع  تیاه  سفن 

ياه هچنغ  تدنخبل ، اب  دندنخ و  یم  یناراب  ياهربا  دوش و  یم  رت  نشور  نامسآ  ینز ، یم  هک  کلپ  .يرادن  هلصاف  باتفآ  ات  يزیچ 
.دنوش یم  افوکش  ام  دنخبل 

! تناید نید و  رادساپ  يا  هدازآ و  ياه  ناج  بلق  دیما  يا  یشاب  نادواج  زارفارس و  هشیمه 

یجنپ هجیدخ  / تسا مد  هدیپس  تمان 

ياه قفا  نیرت  تسدرود  برطـضم ، نارگن و  لد  تهاگن ، ياه  هدنرپ  یتقو  تهاگن ؛ یبآ  تیاهن  یب  رد  دوش  یم  هصالخ  نامـسآ ،
.دننز یم  لاب  ار  نطو 

.دنشک یم  دق  تروضح  هیاس  رد  ار  تینما  رهش ، ياهراوید 

.دنشک یم  سفن  هدوسآ  تیاه ، مدق  گنهابرض  اب  اه ، هچوک 

یتلاسر تیاه ، هناش  .دـنهد  یم  لگ  شمارآ  ياه  هناوج  تروضح ، قیقر  ياوه  رد  .يراد  نایرج  اهر ، زبس و  كاخ ، هظفاح  رد  وت 
.دشک یم  شود  هب  ار  گرزب 

هنادواج شمارآ  تداعـس و  روآ  مایپ  تیاه ، ماگ  نینط  .تسا  بلاـبل  تیاـه ، سفن  رطع  زا  موب ، زرم و  نیا  ياوه  هک  تساـه  لاـس 
.تسا رهش 

نامسآ رد  نشور ، ياه  هراتـس  لثم  هک  تنارگن  لد  ياه  مشچ  ساپ  هب  تساجرباپ ؛ وت  روضح  ساپ  هب  یگدازآ ، تریغ و  نیمزرس 
.دنز یم  وسوس  ریوک ، لالز  تسد  کی 

يا متسه  وت  اب  دوب ؛ تیاه  مشچ  هبش  ره  يایؤر  تداهش ، هک  ار  وت  بونج ؛ كاخ  ياه  هحفص  رب  تداهش  هجهل  هب  دنا  هتـشون  ار  وت 
! لدایرد شوپ  زبس 

.تداهش رد  ار  یگنادواج  تایح و  يا و  هدرک  ینعم  داهج  رد  ار  یگدنز  وت 

«. تسا ررکم  یتایح  رفظ و  نتفکش  تمان ، ساره ... ؛ رگناریو  تمان ، »

! دزیخ یمرب  وپاکت  هب  ار  تداهش  تفاطل  تیاه ، تسد  تسوت و  یمدق  کی  رد  هثداح 

«. درذگ یم  نامسآ  دنلب  یناشیپ  رب  هک  تسا  یمد  هدیپس  تمان   » هک وت ! رب  مالس 
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هبنش هس 

رویرهش 1385  7

نابعش 1427  4

Aug.29.2006

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تدالو 

يدمحم سابع  / مشاه ینب  ياه  هچوک  هام 

.دوش یم  زاغآ  یگدنز  ییاشگ ، یم  کلپ  ات 

.دنیرگب تا  هناش  رب  رس  هناقاتشم  ار  ناشتبرغ  ات  دنیآ  یم  وت  يوس  هب  ملاع  همه  ياهربا  .دبای  یم  نایرج  وت  ياه  سفن  زا  اوه 

همه فقـس  زا  دـشک و  یم  كرـس  اه  هرجنپ  مامت  تشپ  هام ، .دـباوخب  مارآ  وت  کچوک  ياه  تسد  رد  دـهاوخ  یم  تانیاک ، ماـمت 
بش مامت  هک  یهام  یمـشاه ؛ ینب  گنتلد  ياه  هچوک  هام  وت  .یهد  ناکت  یتسد  شیارب  راب  کی  دیاش  ات  دوش  یم  نازیوآ  اه  ناویا 

شزاون رد  اـه  یهاـم  اـت  دـهد  یم  اـه  بآ  هب  ار  شیاـه  تسد  هک  یهاـم  دورن ، باوـخ  هب  غارچ  یب  یفقـس ، چـیه  اـت  دـبات  یم  اـه 
.دنناوخب ییالال  مارآ  مارآ  شناتشگنارس ،
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زور ...و  نامسآ  اه و  تخرد  اهربا و  اه و  هراتس  نیا  همه  لثم  دنا ، هدید  ار  وت  هک  ییاه  بش  مامت  هک  مروخب  دنگوس  مرـضاح  نم 
.درک دهاوخ  باریس  ار  تعافش  ناگنشت  همه  وت ، روآ  بآ  ياه  تسد  هک  يزور  دروآ ؛ دنهاوخ  نابز  رب  ار  تدنلب  مان  تمایق ،

یهاوخ ار  اه  هرگ  نیرت  گرزب  کچوک ، ياه  تسد  نیمه  اـب  رود ، نادـنچ  هن  ییاـهادرف  هک  دـنکن  رواـب  زورما  سک  چـیه  دـیاش 
ار اهدرد  هچ  اه ، هناخاقس  همه  تشپ  وت ، ياه  تسد  اهادرف ، نیا  زا  رتدوز  ییاهادرف  هک  دید  یمن  مه  باوخ  رد  سک  چیه  .دوشگ 

.داد دهاوخن  افش  هک 

.تسا هتخیر  نامسآ  رب  وت  دنخبل  نیرخآ  زا  هراتس  همه  نیا  هک  درک  دهاوخن  رواب  سک  چیه 

.دش دهاوخ  اهراشبآ  نیرتریز  هب  رس  ناشورخ ، دور  هچ  ره  دروآ و  دنهاوخ  دورف  رس  تیاپ  شیپ  اه ، هوک  مامت 

.دش دنهاوخ  رتابیز  ناوهآ ، داد و  دنهاوخ  هدنرپ  اه  تخرد  دز ، دنهاوخ  رپ  اه  لگنج  رد  اه  هدنرپ  وت ، اب 

.تفرگ دهاوخ  مارآ  وت  کچوک  شوغآ  رد  داب ، دوب و  دهاوخ  وت  راوتسا  نابرهم و  ياه  مدق  نابزیم  زورما  كاخ ،

وت يارب  ار  ناشیاه  هدنرپ  اه ، تخرد  همه  دمآ و  دنهاوخ  تمدقم  ریخ  هب  اه  ناراب  درک و  دـنهاوخ  مالـس  وت  هب  اه  بآ  مامت  زورما ،
.دروآ دنهاوخرد  زاورپ  هب 

زا اهدور  مامت  دبای و  یم  نایرج  وت  رطعم  هشیمه  ياه  سفن  رد  اوه  دوش و  یم  زاغآ  یگدنز  ییاشگ ، یم  کلپ  هک  راب  نیلوا  يارب 
.دننک یم  هیرگ  تندمآ  قوش 

یجنپ هجیدخ  / يدرمناوج ياه  همیخ  ات 

تشون و نیمز  یناشیپ  هب  ار  وت  كربتم  مان  ادخ ، هک  دوب  باجتسم  ياعد  مادک  نویدم  ار  فرگش  یتخبشوخ  نیا  ناهج ، مناد  یمن 
؟ درپس تناتسد  تواخس  هب  ار  اه  بآ  تشونرس 

.تفرگ باتش  اهدور  مامت  رتسب  رد  ناجیه ، دندش و  بات  یب  ار  تندمآ  هدژم  كرابم ، ياه  هیناث 
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هب یگتفیش  عاعش  نیرترود  ات  ار  تا  یتوهال  هاگن  ریسم  اه  هناورپ  تدالیم ، نیتسخن  هظحل  نامه  زا 

.يوش نوتس  ار  تریغ  يدرمناوج و  ياه  همیخ  ات  يدمآ  وت  .دندش  تیاه  مشچ  ناوخ  ترایز  اه ، هراتس  مامت  دندمآ و  صقر 

! دوش یم  زاب  اه  هدقع  تمان ، نتفکش  ضحم  هب  هک  تسا  هدرپس  وت  ناتسد  تمارک  هب  ار  هتسب  ياه  لفق  مامت  دیلک  ادخ  راگنا 

! دش یم  فقوتم  مهدراهچ  رادم  رب  هام ، هک  هاگ  نآ  تشاد ، تبسن  هام  نانشور  اب  ردقچ  تا ، ینامسآ  هرهچ 

.كاخ هماش  رد  دنکارپ  یم  ار  تشهب  ياه  لگ  هحیار  تدنخبل ،

.يزابناج تا  هویش  تسا و  یگنادرم  وت  نییآ 

.تسا هتشادرب  كرت  تیاه ، بل  ندیسوب  يارب  تارف ، ياه  بل  اقآ !

ترسح ار ، اه  بآ  مامت  شیاه ، بل  شطع  هک  تسا  ییاقس  یگنشت  حدم  ینک ، عمج  اج  کی  ار  ناهج  ياه  بآ  مامت  همزمز  رگا 
.هتشاذگ لد  هب 

دهاوخ بآ  اه  هوک  هرهز  تا ، يردـیح  هاگن  تبیه  زا  درک و  دـهاوخ  عولط  كانبات ، نشور و  تمان  مرحم ، یناشیپ  رب  يدـمآ و  وت 
.يدیلاب یگنادرم  شوغآ  رد  یتساخرب و  تعاجش  ناماد  زا  وت  .دش 

.دنا هداتسیا  قوش  هب  ار  تندمآ  مرح ، ناکدوک 

!؟ دوب دهاوخ  یخساپ  وت  نامشچ  هتفیش  هاگن  زج  ار  اهریت  یبات  یب 

! جئاوحلا باب 

لسع زا  رت  نیریش   » .دوش یم  زاب  تهاگن  تواخـس  کی  هب  هتـسب  ياهرد  مامت  .دنرذگ  یم  تمان  یلاوح  زا  لاصو ، ياه  هداج  مامت 
.دننیشن یم  سپ  يراسمرش ، هب  اهدورس ، نیرت  هوکشاب  يراد و  یمرب  ماگ 

.دننز یم  وناز  تمارتحا  هب  اه  هسامح  نیرتدنلب  ینز و  یم  ریشمش  لسع  زا  رت  نیریش 

(1) «. دنشک یم  هآ  وت  يوزرآ  رد  اه ، گرم  نیرتابیز  يریم و  یم  لسع  زا  رت  نیریش 
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نیدلاردب مظاکدمحم  / ...ینعی سابع 

.تسا هدیسر  روهظ  هب  بآ ، یناعم  نیرتالاب 

.دشاب مسجم  تیلالز  نامه  روصم و  ییانشور  نامه  هک  دیایب  يدرم  هک  دوب  هدروخ  مقر  نینچ  لوا  زا 

یتیاهن نینبلا ، ما  زورما ، .دنک  یم  همزمز  ار  ادخ  هک  تسا  یهاگن  یگدنشخرد  زا  رپ  نینبلا ، ما  ناماد  زورما ،

.دنک یم  مالسلا  هیلع  الوم  میدقت  ار  توتف  زا 

.راقفلاوذ تردق  زا  يا  هناوتشپ  اب  تسا ؛ ریظن  یب  هک  یتریغ  یفرعم  ینعی  سابع ،

.تسا ناگدولآ  بش  تعامج  فص  هدنفاکش  هک  دیآ  یم  ینکشرکشل 

.يریذپ تیالو  اوقت و  تیار  اب  البرک ، روای  نیرتهب  ینعی  سابع ،

.دنکفیب یلاخوت  ياه  لبط  یلاشوپ و  نالی  ناکرا  هب  یلزلزت  ات  دیآ  یم  راکیپ  هصرع  درمروالد 

هب خرـس ، ینوخ  اب  دوش و  یم  زاغآ  افو  تیامح و  دـیپس  فورح  اب  هک  یمایپ  شا ؛ هزاـت  ماـیپ  هنـشت  ناـهج ، تسا و  نینبلا  ما  دولوم 
.دسر یم  اضما 

.دندرک شفراعت  همان  ناما  هک  يا  هریت  ياه  هشیدنا  رب  نالطب  طخ  ینعی  سابع ،

.دنادب یلضفلاوبا  ار  شلد  دناوت  یم  تسا و  ضحم  نشور  دوش ، سونأم  شمایپ  رطعم  نیماضم  اب  هک  ره 

يداب تهزن  / ایرد يرادیب  یلاوح  زا  هدمآ  زاب 

! نینبلا ما 

! دنیشنب شهاگن  نیرت  نشور  اب  وگو  تفگ  هب  هام ، دوش و  رپ  شطوبه ، تقو  ياه  هیرگ  زا  ایرد  نماد  راذگب 

.دنراد اعد  سامتلا  وا  ناشن  باتفآ  تسد  زا  دنا ، هدمآ  بورغ  رابغ  زا  هک  هنییآ  همه  نیا 

، داب هنوگچ  هک  نیبب 
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ار ناراب  يادیپان  ياه  هنارت 

تدازون ياه  بل  منبش  زا 

.درب یم  راز  راخ  هب  هدش ، دیعبت  ياه  هتوب  يارب 

یناد یم  وت  اهنت 

، ایرد يرادیب  یلاوح  زا  هدمآ  زاب  نیا  هک 

تسین وت  زورما  ياهایؤر  یلاها  زا 

رود ییاج  اب  و 

.دراد تبسن  البرک  هنارک  رد 

یماظن راشتسم  همغن  / جیاوحلا باب 

هب ارمالسلا  هیلع  نیسح  دیهد  تراشب  البرک ! یقاس  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دیهد  تراشب  مشاه ! ینب  هام  هب  ار  نینبلا  ما  دیهد  تراشب 
.دش هدوشگ  لضفلاوبا ، ندمآ  اب  جیاوح ، باب  هک  ار  نادنمتجاح  دیهد  تراشب  قشع ! راد  ملع 

دسوب یم  ار ، مالسلا  هیلع  سابع  يوزاب  ود  دنز  یم  هسوب  مالـسلا  هیلع  یلع  دنز ، یم  دنخبل  نینبلا ، ما  تسا ؛ رت  یبآ  نامـسآ  زورما ،
.دننک یم  توکس  دنناد و  یم  دنناد ؛ یم  دننیب و  یممالسلااهیلع  بنیز  مالسلا و  هیلع  نیسح  دیرگ و  یم  ار و  لضفلاوبا  یناشیپ  ِهام 

! نشور وت  مان  هب  نامسآ  يا  يدمآ ، شوخ 

! نایرگ تدای  هب  نیمز  يا  يدمآ ، شوخ 

! ردارب يدمآ  شوخ  دور ؛ لحاس  رب  قشع  دیهش  هنشت  نیسح ، روای  یلع ، سابع  يدمآ ، شوخ  هام ! يا  يدمآ ، شوخ 

.دش یمن  لماک  تداشر  نیرفآرورغ  هنحص  يدمآ ، یمن  وت  رگا 

.تشاد مک  يزیچ  میظع ، هعقاو  نآ  يدمآ ، یمن  وت  رگا 

.تسشن یمن  راب  هب  راثیا ، لگ  يدمآ ، یمن  وت  رگا 
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هب کشم  راوس  يا  هنشت و  بل  یقاس  يا  زابناج ، هتخابلد ، يا  تماهش ، تداشر و  يوگلا  نازابناج ، نارگراثیا و  رالاس  رورـس و  يا 
! يدمآ شوخ  وت ؛ يادف  هب  مناج  نادند !

وت دـش ، نوگلگ  وت  يور  تلاجخ  زا  هام ، يور  يدـمآ و  وت  .يدرک  لماک  ار  نامـسآ  يدـمآ و  وت  هک  زور  نآ  زا  رتابیز  يزور  هچ 
!؟ یتفرگ تسد  هب  ار  شطع  ناوراک  مچرپ  يدمآ و 

! جیاوحلا باب  ای  کیلع  مالسلا 

هداز ربکا  ریما  / هدنزارب مان  اهنت 

.تسوت هدنزارب  هک  تسا  یمان  اهنت  سابع ،

!؟ دسر یمن  وت  جوا  هب  مهو ، هدنرپ  یتح  هک  يا  هبترمدنلب  ردقنآ  یتقو  میوگب ، وت  زا  هنوگچ 

.يا هتسشن  قشع  ياه  هلق  نیرتدنلب  رب  وت 

!؟ تسا سبح  هنیس  رد  هک  یسفن  دروآرب  مد  وت  زا  هنوگچ 

!؟ دننک یمن  یهارمه  ار  وا  نیمز ، زا  ندش  هدنک  هب  یتح  شناوتان  ياه  لاب  هک  يا  هدنرپ  دروآرب  مد  هنوگچ  يدیشروخ ؛ دنزرف  وت 

.ینک یم  ینارمکح  نآ  رب  وت  هک  تسا  ینامز  زا  يا  هظحل  حرش  اهنت  قشع ، .یتسه  سابع  وت 

ره دناسرب ؛ اه  نامـسآ  قشع  نیـسح ، هب  ار  وت  دناوت  یم  هک  تسا  یتبـسن  اهنت  ردارب ، تسا و  وت  هدـنزارب  هک  تسا  یمان  اهنت  سابع ،
ار دوخ  وت  .يدرواین  بل  رب  يالوم »  » و يدیـس »  » هب زج  ار  وا  مان  راب  کی  یتح  یتشاذگ ، شیوناز  رب  رـس  هک  هظحل  نیرخآ  ات  دـنچ 

.يدوب هک  نانچنآ  یتسناد ؛ یم  نیسح  راثن  ناج 

.دوب وت  ماما  وا  هک  نانچنآ  یتسناد ؛ یم  وا  مومأم  ار  دوخ  وت 

هک يا  هظحل  ناـمه  زج  هب  يدرکن ؛ باـطخ  ردارب  هظحل ، نیرخآ  رد  زج  ار  وا  وت  دـنچ  ره  وـت ؛ يادـتقم  دوـب و  وـت  رورـس  تردارب ،
 . ...درک باطخ  دنزرف  ار  وت  نیسح ، ردام  ارهز ، هک  يا  هقیقد  نآ  زج  يدید ، شیوخ  رانک  ار  همطاف 

تسا یمان  اهنت  سابع ، .ینزب  ادص  ردارب  ار  وا  دیابن  هکنیا  هب  يا  هدرب  یپ  وت  دنادرگ ، یم  نیـسح  رـس  رود  ار  وت  نینبلا  ما  هک  الاح  و 
 . ...تسوت هدنزارب  هک 
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یسوط اروح  / ینامسآ ياه  تسد 

.دننک یم  یبات  یب  هدماین  شیاه ، تسد 

.دندرگ یم  يرگید  ناتسد  یپ  رد  هناکدوک  دنیاشگ و  یم  نوریب  هب  هار  شدیپس ، هقادنق  باجح  زا 

کـشا هتـساوخان  روضح  هب  شناگدید  هقلح  هناردپ ، شزاون  زا  شیپ  دنک و  یم  هلوره  شدیما  هزاورد  يوس  هب  دیـشر ، ناتـسد  نآ 
.دوش یم  بابلا  قد  هودنا ، ياه 

؟ دنک یم  ناشهاگن  هناقشاع  نینچ  نیا  هک  دنیوگ  یم  هچ  مالسلا ، هیلع  یلع  يارب  اه ، تسد  نیا 

شسنُا لفحم  رد  هدش و  اشامت  وحم  الوم ، هک  دنک  یم  ار  یتبیصم  هچ  ییارـس  لزغ  ابرلد ، هاگن  نیا  نکـش ، بش  هایـس  نامـشچ  نیا 
؟ تسا شیوخ  تبرغ  ناوخ  هیثرم 

ياه هنیـس  هب  دـش ؟ دـنهاوخ  اهریـشمش  هیدـف  هک  یناتـسد  هب  تفر ؟ دـنهاوخ  اـه  هزین  زارف  رب  هک  ییاهرـس  هب  دـنک ؟ یم  رکف  هچ  هب 
!؟ دنک یم  رکف  هچ  هب  هنشت ؟ ياه  ناج  هب  هتخوس ،

! نینبلا ما  شابم  نیگهودنا 

يوکین لابقا  شدنلب ، یناشیپ  .تسوا  تمالس  تراشب  شا ، یتشهب  ياهدنخبل  تسا و  ملاس  وت  كدوک 

.مشاه ینب  رمق  هدراهچ ، بش  هام  تسا ؛ مامت  هام  وا  .دهد  یم  ناشن  ار  وا 

ربص و يزابناج و  تماقتـسا و  راثیا و  راد  مان  یقـشاع ، هار  دلب  اه ، بآ  زار  ياناد  یتشهب ، خرـس  بیـس  يانـشآ  هنیآ ، بآ و  دولوم 
! نینبلا ما  تسوت ، دنزرف  همه ، نیا  ییابیکش ؛

يزینک دـیلاب و  یهاوخ  وا  راثیا  هب  دیهـش ، ناردام  همه  زا  رتروبـص  دـناوخ و  یهاوخ  زین  وت  ار  ساـبع  هناقـشاع  هدیـصق  هک  مناد  یم 
.تسناد یهاوخ  دوخ  راختفا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ردام 

! كرابم تکدوک  دالیم  نینبلا ! ما  ینزریش ، هک  مناد  یم 
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نادامار نیرسن  / تباجن هلق  يادنلب  رب 

ياه همـشچ  دـننک و  یم  همزمز  ار  وت  مان  هناشوخرـس  ناهج ، ياه  بآ  .افو  ياـه  هلق  كراـت  رب  تباـجن ؛ هلق  يادـنلب  رب  يا  هداتـسیا 
.دننز یم  هنیس  رب  ار  وت  غاد  نانز ، جوم  اهدور ، دنشوج و  یم  وت  دوجو  راسهوک  زا  مارآان  بیکش و  یب  تقادص ،

! سابع

؟ دنامب بیصن  یب  تا  هدیرب  ناتسد  يرای  زا  دناوخب و  ار  وت  هک  نآ  تسیک 

؟ دهدن فک  زا  تقاط  تا ، هراپ  هراپ  ياه  کشم  مغ  زا  دمهفب و  ار  وت  هنادواج  هودنا  هک  نآ  تسیک 

!؟ دشاب هدیدن  تراقح  مشچ  هب  ار  نامسآ  دشاب و  هدید  ار  تتماق  يادنلب  هک  تسیک 

.ییافو رهم و  ياه  ناتسغاب  توارط  وت  هنشت ، ياه  ناج  یقاس  وت 

.نینبلا ما  لد  هویم  طقف  هن  ییارهز ؛ همطاف  ناحیر  حور و  وت 

.دنیادز یم  لد  زا  هودنا  دنشون و  یم  تهاگن  راس  همشچ  زا  کلم  سنا و  لیخ  هک  ییاقس  نیرتاهنت 

.دنز هسوب  وت  ياه  تسد  رب  درم ، نیرت  مولظم  ياه  بل  راذگب  الاح 

«. ْنیَسُْحلا َكالْوَم  ِّقَِحب  یبْرَک  ْفِشِْکا  ِْنیَسُْحلا  ِهْجَو  ْنِع  ِبْرَْکلا  َفِشاک  ای  »

هدازربکا ریما  / سابع ینعی  شاداد 

هنیملاع بوبحم  انشآ ، هبیرغ  ره  اب 

هنیسح ردارب  هسب  ردق  نیمه  شارب 

هتسکش س هک  یلد  ره  هریگ  یم  نوا  زا  تجاح 

هتسخ س یچ  ره  يارب  شمسا  هبلق  توق 
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شهاگن هنوبرهم  هقشع  ایرد  هی  شلد 

شهام يور  هب  هسوب  ننز  یم  اه  هراتس 

سایرد یبآ  شاگن  هدنخ ، غاب  هی  شابل 

سای رطع  اوه  يوت  هچیپ  یم  دایم  یتقو 

نوا ریگ  ملع  تسد  هنومسآ  نوتس 

نوا ریشمش  هغیت  هرهم  مشخ و  هنیآ 

سانومسآ رورس  هدیشروخ  شاداد  نوا 

سابع ینعی  شاداد  هگ  یم  هشیمه  نیسح 

يدمحم سابع  / یهاوخ نوخ 

داتفا باوخ  زا  بآ و  تفرگ  هروشلد 

داتفا بات  رد  تاپ  يادص  جوم  زا 

دنخبل دز  همشچ و  تفرگ  مارآ 

داتفا بآ  رد  هام  دنلب  ریوصت 

دنزیوآ یم  کشم  هرطق ز  هرطق ،

دنزیر یم  ترس  زا  هک  اه  نوخ  هرطق 

مناد یم  وت  یهاوخ  نوخ  هب  زور  کی 

دنزیخ یمرب  وت  هدیرب  ناتسد 

دهاوخ یم  ناشن  هن  نان و  هن  مان و  هن 

دهاوخ یم  ناهج  نیا  زا  يا  هرگنک  هن 

تسا هدمآ  دوخ  لاثم  یب  تریغ  اب 
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دهاوخ یم  ناج  هنشت  تارف  تشم  کی 
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زابناج زور 

يدمحم سابع  / رتاهر اه  هدنرپ  زا 

دنام یم  تخرد  مه  نازخ  لصف  تخرد  »

»!؟ يزییاپ هتفگ  هک  يراهب ؛ لصف  شیپ  وت 

.يراد تبسن  هناهب  یب  ياه  ناراب  اب  مه  زونه  .ییاهدنرپ  همه  زا  رتاهر  زونه  .يا  هداتسیا  زونه 

.دننک باریس  ار  اهدور  مامت  ات  يا  هتشاذگ  اج  تارف  رانک  ار  تیاه  تسد  مه  وت  دیاش 

.دنک سمل  ار  نامسآ  دناوتب  رتهب  ات  يدرپس  كاخ  هب  ار  تمشچ  دیاش 

.دنریگب هار  دنا ، هدیدن  مه  باوخ  رد  هاگ  چیه  هک  ییاهایرد  تمس  هب  نتسشن ، يرمع  زا  سپ  ات  يدرپس  اه  هوک  هب  ار  تیاپ  دیاش 

.درذگن وت  یمیمص  ياهدنخبل  هنماد  زا  نیگمغ  سک  چیه  ات  يا  هتشاد  هاگن  تدوخ  يارب  ار  تا  ینابرهم  زونه  اما  همه  نیا  اب 

.دنیرگب تیاه  هناش  رب  هناهب  یب  هشیمه  لثم  ار  ناش  یبیرغ  اهربا  ات  يا  هتشاد  هگن  راوتسا  ار  تیاه  هناش  زونه 

.تسا هدنز  تدنخبل  راهب  هشیمه  ياه  لگ  زا  يراودیما ، هچغاب  زونه 

.تسا هناقشاع  ياه  هسوب  نیرت  هطساو  یب  يارب  ناکم  نیرت  نما  تا ، یناشیپ 
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.تسا هدرک  اطع  نیمز  هب  دنوادخ  هک  یتسه  يا  هیده  وت 

ناراب نوچ  هدرک  هیده  نیمز  هب  ار  وت  ادخ  »

« يزیمایب مه  هب  ار  نیمز  نامسآ و  هک 

.یشاب هتخود  شاداپ  هب  مشچ  هکنآ  یب  يدرک ؛ قافنا  ار  تندب  ياه  هکت  هک  يدنوادخ  هیده  نیرتابیز  وت 

.دنا هدرک  ناهنپ  ار  اه  هوک  يراوتسا  تشونرس  تا ، یناشیپ  طوطخ  رد 

.تسا هدیسر  زاورپ  هب  هک  یتسه  یتخرد  نیرت  تفگش  وت 

.تسیرگ ناوت  یم  ناراب  ریز  رد  هناهب  یب  وت  اب 

ياهزور راگدای  اهنت  وت  زگره ! میا  هتـسیرگ  مه  اب  يرمع  هک  ار  وت  اما  مینک ؛ شومارف  دنا  هدیدنخ  ام  اب  هک  ار  یناسک  همه  ام  دیاش 
.یتسه يراگدنام 

.دهد یم  ار  قشع  لاس  ياه  لاس  يوب  تیاه ، سفن 

وت .دنـسر  یم  نایاپ  هب  وت  ياپ  شیپ  هدولآ ، هم  ياه  هداج  دنوش و  یم  وحم  تهاگن  رد  رود  ياه  قفا  .تسا  ناسآ  ندش  هدنرپ  وت  اب 
.اه قیاقش  همه  لثم  یهد ؛ یم  ار  نادیهش  همه  رطع  وت  .یناد  یم  بوخ  شزاغآ  لثم  ار  رفس  دصقم 

.ینک میسقت  نان  نوچمه  ار  ینابرهم  یشاب و  ام  نایم  رد  نانچمه  وت  هک  تساوخ  یم  ادخ  اما  يا ؛ هدرک  قافنا  ار  تناج  وت 

يدابآدوواد هموصعم  / نارادیپس يوربآ 

يانشور زا  زواجتم  ناشافخ  هک  هنوگ  نآ  ممصم ؛ روشرپ و  یتفر ، .یتخادنا  تمه  ياه  هناش  رب  یگنادرم  هیفچ  راوتسا ، ياه  مدق  اب 
.دندرب هانپ  یتسین  کیرات  ياهراغ  هب  تتماق 

.دبوک یم  نیمزرس  نیا  خیرات  ياه  هحفص  رب  ار  رادتقا  رهُم  هک  یتسدبوچ  کی  اب  لد ؛ ياپ  اب  هک  تنتفر  ياپ  اب  هن  اما  یتشگزاب ؛

! هزاوآرپ روبص  يا 
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.دننک یم  یگدازآ  قشم  یگدنز ، ياه  تکمین  تشپ  رد  كاخ ، نیا  نادنزرف  هک  تسوت  ییاحیسم  ياه  سفن  اب 

.دنک یم  رورم  اجه  هب  اجه  ار  شدوخ  دنیشن و  یم  تبلق  هاگرد  رب  قشع 

زییاپ ياه  هتشر  هک  تسوت  يراهب  روضح  نابایخ ، رد  نابایخ  .دنک  یم  دزشوگ  دیشروخ ، هب  ار  وت  نامشچ  تمس  حبص ، ره  نامسآ 
.دنک یم  هبنپ  ار 

.تسا تیمح  هدارا و  ناتسهوک  دزنابز  تیاه  ماگ  نارادیپس و  يوربآ  تمان ،

ار نوـخ  شتآ و  ياـه  ههبج  راوتـسا ، تماقدـنلب و  هـک  مـنیب  یم  ار  وـت  شلـصف ، ره  رد  ار و  عاـفد  ریطخ  ياـه  لاـس  مـنز  یم  قرو 
.یموادم يروضح 

نادرم و يدبا  تزع  تا ، هتخوسرپ  لاب و  هک  يا  هناورپ  نآ  وت  تمواقم ! راثیا و  ياه  هظحل  راگدای  يا 

.تسا راذگ  ماو  ار  رهگرپ  زرم  نیا  نانز 

.نام یناراب  ياه  بش  رد  عیسو  تسا  يرتچ  تقمر ، یب  ناتسد 

هاگنیمک هک  دورن  نامدای  ات  میداتـسیا ، میدرک و  تسار  رمک  یناریو ، ياهدغج  يوهایه  رد  هنوگچ  هک  دورن  نامدای  ات  يا  هدنام  وت 
.تسین یلاخ  نالاغش ،

.میراپس یم  تهاگن  دنلب  باتفآ  هب  ار  نام  يربا  ياه  لد  میهن و  یم  جرا  ار  تزاس  خیرات  هسامح 

يداب تهزن  / دشک رپ  يرگید  رتوبک  دیاش 

مدید باوخ  بشید 

.تسا هتسشن  رهش  نامتخاس  نیرتدنلب  رب  هدش و  رتوبک  کی  مردپ 

.دوب نارتوبک  دیپس  ياهرپ  زا  ُرپ  مردپ  هنهک  رچلیو  حبص ،

.تسا ینوخ  شدیپس ، لامتسد  هشیمه  هک  دراد  یتسود  مردپ ،
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.دنیشن یم  نوخ  هب  شیاه  هدنخ  دزیمآ و  یم  مهرد  شیاه  هفرس  اب  شا ، هجهل  یهاگ 

.داد یم  سای  يوب  یبیجع  زرط  هب  شلامتسد  شمدید ، هک  راب  نیرخآ 

.دور یم  جیگ  شرس  هک  دناخرچ  یم  ار  ویدار  جوم  ردقنآ  وا  دنز ؛ یم  فرح  شیویدار  اب  طقف  هک  تسا  يدرم  ام  یگیاسمه  رد 

.دور یم  البرک  جوم  يور  ویدار  هعفدکی  هک  دبوک  یم  ویدار  هب  ار  شرس  ردقنآ  اه  تقو  یضعب 

.دتفا یم  راک  زا  شا  یتعاس  بلق  اهزور  یضعب  اما  دنک ؛ یم  راک  تعاس  لثم  تسا و  قیقد  یلیخ  ام  یضایر  ملعم 

.دراد شبلق  رد  هدناوخان  نامهیم  کی  وا  دیوگ : یم  مردپ 

رد مد  ياه  شفک  هب  شیاپ  مه  زاب  اما  دـنک ، یم  نشور  ار  دجـسم  ياه  غارچ  مامت  نام ، هلحم  دجـسم  مداـخ  دوش ، یم  هک  بورغ 
.دروخ یم  نیمز  دریگ و  یم 

.دوب هتسشن  زبس  هراتس  ود  شیاه ، مشچ  یلاخ  ياج  هک  مدید  مدوخ  بشید 

.داتفا نیمز  رب  تخرد  زا  رگید  رانا  کی  زورما ،

.دشک یم  رپ  ام  رهش  زا  هرابود  هتسکش ، لد  رتوبک  کی  هک  تسا  نیا  شریبعت  دیوگ  یم  گرزبردام 

.تسا نامرهش  مانمگ  رفاسم  مادک  لام  هچوک ، رس  هلجح  مناد  یمن 

! مردپ ای  دجسم و  مداخ  ای  یضایر  ملعم  ای  هیاسمه  درم  ای  ردپ  تسود  دیاش 

ییاضر هدیمح  / روبع بات  یب 

.تسا راد  بت  تنت  مامت  .يا  هتشگرب  يا و  هتشاذگ  اج  بونج  ياهزیرکاخ  تشپ  ار  تنت  ياه  هراپ 
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.يا هتخود  رود  ياه  قفا  رب  مشچ  يا و  هتسشن  كاخ  هدرمژپ  يوناز  رب 

.دنز یم  ادص  ار  وت  تسا و  هداتسیا  تهاگن  لوا  ياه  هلپ  رب  راهب ،

تسد اه  هتشرف  ار  وت  دوب ! هدش  روانش  تیاه  نایرش  رد  ناتـسمز  راگنا  دندیزرل ! ردقچ  تیاه  هناش  يا و  هتخیر  کشا  ار  اهزیرکاخ 
نامـسآ ياه  هچقاط  رب  ار  تیاه  مشچ  دروآ ! یمن  بات  ار  تندوبن  نیمز ، دـیاش  .دـندنادرگرب  دـندناخرچ و  تسدارف  رد  تسد ، هب 

.تسب ورف  ار  تیاه  مشچ  رون ، زا  يا  هیاس  يدش و  هریخ  ریدقت  نامشچ  هب  .یتشگرب  یتشاذگ و 

یم شیوخ  رد  يدـیمهف ، یمن  ار  تدوخ  لاـح  .يدوب  هتـسب  ار  تیاـه  نادـمچ  .ینک  روـبع  یتـساوخ  یم  .يریگب  رپ  یتـساوخ  یم 
ترادولج سک  چیه  .يدوب  روبع  بات  یب  .دوب  هدوشگ  شوغآ  تیور  هبور  تداهش ، .دیـشک  یم  ریت  ترـس  رد  يزیچ  يدیـشوج ،

هب اـت  یتشاذـگ  نامـسآ  هشوگ  ار  تیاـه  تسد  .یتـشگرب  هار  همین  زا  اـما  زوـس ، دـنلب  ياـه  هلق  هب  ندیـسر  يارب  یتخاـت  یم  .دوـبن 
وت یتشگرب ؛ نارگن ، اما  يورب ؛ یتساوخ  یم  .ینکن  شومارف  ار  دیـشروخ  هرطاخ  ات  یتشاذـگ  اج  ار  تیاـه  مشچ  .دنـسرب  دیـشروخ 

.يدش نیمز  تکرب 

.دـننیب یمن  ار  تسدارف  زج  تیاـه ، مشچ  .دـنرادن  ناوت  تیاـه  تسد  .ینک  یم  هفرـس  يا و  هتخادـنا  گـنچ  هینیـسح  ياـه  هدرن  رب 
ار ترـس  يا ، هداتفا  تنامزرمه  دای  دشک ، یم  ریت  ترـس  رد  هلولگ  يادص  تسا ، هتفرگ  تسفن  .دنور  یم  هژر  ترـس  رد  تارطاخ ،

يوب تدـنب ، یناشیپ  .دوش  یم  ریخبت  هآ ، ياه  هدرپ  نیرخآ  رب  تکـشا ، .ییرگ  یم  ياه  ياه  يراذـگ و  یم  هینیـسح  ياهراوید  رب 
.دهد یم  نوخ 

یسوط اروح  / تشهب همانرذگ 

یهاوخ تشهب  همانرذـگ  تسا ، هدرک  تبث  دوخ  رد  ار  اه  لاس  درد  هک  همانـسانش  نیا  اب  وت  نکن ؛ هاگن  هنابیرغ  ار  تدرد  همانـسانش 
سک ره  : » دنا هدومرف  هکنیا  هن  رگم  تشاد ؛
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یلاح رد  دوش ، حورجم  دنوادخ  هار  رد 

(1) !؟» دراد نادیهش  ناشن  تسا و  کشم  يوب  نوچ  شیوب  هک  دوش  یم  تمایق  دراو 

یم هچ  یسک  .دنک  شوهدم  ار  همه  تا ، ینامسآ  دوجو  يافرژ  ات  نادرگ  یسک  یب  جاوما  لحاس  هشیمه ، لثم  ار  تا  ییایرد  هاگن 
؟ درذگ یم  هچ  نازرل  هنیس  نیا  رد  دناد 

یم یتـسرپ  ناطیـش  یهاوخاوه و  يوب  زا  تسفن  یتـقو  يور ، یم  هار  هدرک  مد  ياوه  نیا  رد  یتـقو  مه  زوـنه  هک  تلاـح  هب  اـشوخ 
! دنک یم  یتشهب  ار  اج  همه  دنکارپ و  یم  تشهب  رطع  نایاپ ، یب  ياه  هفرس  همهمه  رد  تدوجو  خرس  لگ  دریگ ،

تسا و نارای  تداهـش  ناوخ  هصق  تا ، ینامـسآ  روضح  وت و  ینارون  ياپدر  اما  دـش ، دـهاوخ  ماـمت  شندـش  رپرپ  تمیق  هب  هچرگا 
.تیاده طارص  ناشن 

يانعر تماق  اه ، هاگ  هیکت  همه  زا  رتراوتسا  تا ، یعونصم  ياهاپ  .تا  ییاناد  نماد  رب  تسد  ناگدرک ، مگ  هر  ام  ینامسآ و  دلب  وت 
ینادرگرس بش  سوناف  تشوماخ ، هاگن  .دتسیاب  وت  هدروخ  مخز  ياهاپ  يور  رهـش ، ات  مینک ؛ هیکت  وت  هب  ام  ات  دنا  هتـشاد  هاگن  ار  وت 

.ام يزارفرس  ملع  تا ، هدش  عطق  وزاب  زا  ناتسد  تسام و 

ناهج کی  اب  تسا ؛ گرزب  تلم  کی  تیمولظم  هدـنورپ  تدرد ، همانـسانش  ییام و  نهیم  راختفا  دنـس  وت  هک  شاب  راوتـسا  نانچمه 
.رابکتسا ياه  همکچ  ریز  مولظم  تقیقح 

هدیـصق يایوگ  حتف و  تیاور  يوار  وت  يدیهـش ، ياه  يدرمریلد  اه و  یگنادرم  هدـنز  دـهاش  سدـقم و  عافد  لاس  تشه  تیوه  وت 
.یتسه يروالد  ياه 

روضح اب  ایب و  هدب ! نامناشن  ار  یهلا  تایح  فده  ایب و  تسا ! جاتحم  تروضح  دیشروخ  هب  نامماجنارس ، یب  ياه  يدرگبش  هک  ایب 
! ار ییادیش  لزغ  ناوخب  نامیارب  تا ، ییاروشاع  دوجو  اب  افوکش ، زبس و 

ناتلگ بآ و  هتشرس  نطو ، قشع  اب  »

ناتلفحم تفرعم ، غارچ  نشور ز 

تسا ناریا  يزارفرس  هب  دیما 

« ناتلد رد  وزرآ  رازه  رتهب ز 
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نیدلاردب مظاکدمحم  / ییایمیش ياه  هفرس  رانک  ییاج 

.یتسه لالز  ياه  هشیدنا  یتسردنت  زا  راشرس  اما  دنا ، ییایمیش  تیاه  هفرس  هچرگا 

.مینادب ردق  رگا  تسا ؛ یتبهوم  ام ، رانک  رد  تزبس  ياه  سفن  هک  یتشهبیدرا  درم  نیرتزارفرس  وت 

.يا هتفرگ  لُگ  يوب  ترگنس ، مه  نارای  تکرب  هب  يراد و  هنیس  رد  ار  اه  مان  نیرتراوتسا  وت 

.دنک یم  یعادت  ار  تداهش  نوزوم  گنهآ  دیآ ، یم  شیپ  هک  ور  هدایپ  شرفگنس  رب  وت  ياصع  هیاس 

نامه تهاگن ، .دراد  اج  تهاگن  نتم  رد  میوقت  ياهزور  نیرت  هنیآ  دـیون  اما  ینک ، یم  یگدـنز  تا  هدـش  رپرپ  تارطاخ  اـب  هچرگا 
هک دـهن  یم  ام  شیپ  ار  یتقیقح  باتک  تسا ، هتـسشن  راگدای  هب  وت  ندـب  رد  هک  ییاه  شکرت  .تسا  حبـص  زیگنا  برط  ياـه  هرجنپ 

هنوگچ يدرب و  شیپ  ندـش  اـیرد  تمـس  هب  ار  دوخ  یتـسه  شتآ ، برـس و  هکرعم  رد  هنوگچ  هک  مینادـب  میناوـخب و  مینزب و  قرو 
.يدش انعم  هعقاو ، نیرتالیل  اب  دناسر و  تماشم  هب  ار  اه  ههبج  يالبرک  داب ، ياه  فلز  نونج 

.مینز یم  هسوب  تناتسد  رب  میا و  هدمآ  لگ  ياه  هتسد  اب  .تسوت  زور  زورما ،

!؟ يا هدرک  لمع  قشع  ياوتف  هب  هک  رت  مهم  نیا  زا  يا  هویش  هچ 

یجنپ هجیدخ  / ...تساوخ ادخ 

ات هک  يدوب  هتـسب  مکحم  ار  تیاه  نیتوپ  دـنب  .زیرکاخ  تشپ  ات  يدـناشک  ار  تا  یبات  یب  .ههبج  اـت  يدـیود  ار  تا  یگتفیـش  ماـمت 
.دنام مامت  همین  ترفس  اما  ینک ؛ هلوره  هفقو ، یب  تداهش ، ياه  هزاورد  تشپ 

.دناوخب وت  هاگن  زا  ار  یقشاع  ياه  هظحل  رطس  رطس  رهش ، ات  يدنام  یم  دیاب  وت  .دوب  تداهش  نیع  وت ، ندنام 
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ياه « انبر  » ظیلغ يوب  دـهد ؛ یم  ار  رتو  عفـش و  ياه  تونق  يوب  تیاه  تسد  .دـننکن  مگ  ار  زاورپ  ریـسم  اه  هدـنرپ  هک  يا  هدـنام  وت 
رد تناتسد  هک  یتقو  دش ؛ خیرات  هدیقع  نیرتزیخ  هسامح  تا ، یلاخ  نیتسآ  .ناگتشرف 

.دنام اج  ناگتشرف  ياه  تسد 

.تسین یهار  تداهش  ات  وت  زا 

! دوش زیربل  تیاه  سفن  رطع  زا  اوه  راذگب  نک ! زاب  بل  .دندرک  هرداصم  كربت ، يارب  بونج ، ياه  كاخ  ار  تیاپ  اما  يا ؛ هدمآ 

.دهد یم  هتخوس  ياه  هناورپ  يوب  تیاه  سفن 

.ادخ راوید  هب  راوید  یگیاسمه  زا  يا ؛ هدمآ  اه  هروطسا  راید  زا  وت 

! دشچب ار  ناگتشرف  يوگو  تفگ  معط  تیادص ، اب  رهش ، شوگ  راذگب 

! دهد یم  بیس  رطع  تیاه ، هظحل  ردقچ 

.يزیوایب اه  هاگرذگ  مامت  رد  رس  رب  ار  قشع  سوناف  ات  يدنام  یم  دیاب  وت  دناوت ؛ ياه  مشچ  نیشن  تلزع  اه ، هراتس 

.دشک یم  شتآ  هب  ار  ایند  تا  هنیس  ياه  هزادگ  ینک ، زاب  بل  رگا  مناد  یم 

.نیسح ات  سابع  زا  هاگلتق ، لادوگ  ات  تارف  زا  مدق  دنچ  هلصاف  هب  تداهش ، ات  يزابناج  هزادنا  هب  تسین ؛ یهار  تداهش  ات  وت  زا 

.دشابن هناشن  یب  يراگتسر  هداج  ات  ینامب  تساوخ  یم  ادخ 

هدازربکا ریما  / هدنز نادیهش 

وت دندوجو و  لفحم  عمش  ادهش ، قشع ! خیرات  هرتسگ  رد  هدنز  دیهش  .یگدنز  هب  ار  تداهش  يا و  هدز  دنویپ  تداهش  هب  ار  یگدنز 
.ینامسآ مزب  نیا  هتخوس  رپ  ياه  هناورپ  تناهارمه ، و 

.یشاب هتشادن  یتسد  هچرگا  ینز ؛ یم  كالفا  نماد  رد  تسد 
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هیامرـس اهنت  تناج  .درکن  يزابناج  ناج ، يزاب  رد  وت  هیبش  سک  چیه  .یـشاب  هتـشادن  ییاپ  هچرگا  يراذـگ ؛ یم  ناهج  قرف  رب  ياپ 
.دنتشاد یمنرب  ماگ  نیمز  رب  هک  ییاهاپ  اب  يدیود ؛ قوش  هب  یتفرگ و  تسد  رد  هک  دوب  يا 

.تفرگ رظن  رد  وت  ياوأم  ار  یکاخ  نیمز  نیا  دنوادخ ، هچرگ  يدوب ؛ ینامسآ  لزا ، زا  وت 

هک دیتسه  ییاه  هیآ  نیمز ؛ رد  دیقـشع  ياه  تجح  وت ، ناهارمه  وت و  دنامب و  قشع  تجح  زا  یلاخ  نیمز ، تساوخ  یمن  دـنوادخ 
.شکرت هلولگ و  زا  یشراب  رد  دیدش ؛ لزان  نیمز  رب 

دنتماهش ناروآ  مایپ  هک  ینالوسر  دیا ؛ هدش  ثوعبم  رو ، هلعـش  ياهرونم  زا  ینارون  يا  هلاه  رد  هک  دیقـشع  هتخوس  رپ  نالوسر  امش ،
یمرب ماگ  ناشورخ  جاوما  رب  امـش ، .دـیا  هتـسشن  اشامت  هب  ار  رون  نشور  ياه  قفا  هتـشاذگ ، ندیـسر  هار  رد  ياـپ  امـش ، .تبالـص  و 

.دیتشهب رخف  امش  .تسا  هدش  هداد  هدعو  تشهب ، هک  اجنآ  ات  هّللا ، یلا  برق  نما  لحاس  ات  شمارآ ، لحاس  ات  دیراد ؛

تسا ندیرب  دوخ  زا  ام  لصو  میجوم و  »

« تسا ندیسر  نتفر  تسا ، يا  هناهب  لحاس 

نهذ رد  ار  شنایاپ  نامز ، دوخ  یتح  هک  نامز  نآ  ات  دبا ، ات  دـیراد ؛ نایرج  خـیرات  نهذ  رد  مایا ، هشیمه  ات  ناشورخ ! ياه  جوم  يا 
.دروآ یمن 

ص:55

هرامش 88 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا همحر  یفجن  یشعرم  هللا  تیآ  تلحر 

نیدلاردب مظاکدمحم  / سنُا توکلم  تیاکح 

برغم و تعامج  زامن  ياه  فص  شیپ ، ینایلاس  هک  دشاب  هتشاد  رطاخ  هب  ار  وت  ربکم  هولـصلا » تماق  دق  ، » رهطم نحـص  زونه  دیاش 
تمـس هب  هچ  ره  ازع  ياـه  ماـگ  .تسا  هتـسشن  گوـس  هب  مرا  ناـبایخ  ار  تتلحر  زورلاـس  نوـنکا ، .داد  یم  رگید  يا  هوـلج  ار  اـشع 

.دنرت بات  یب  دنور ، یم  شیپ  تا  هناخباتک 

هحرش هحرش  ار  وت  نادقف  هک  یتوکـس  تسا ؛ هتفر  ورف  فرژ  یتوکـس  رد  تا  هناخباتک  اب  هارمه  اما  ماحدزا ، رپ  هچ  رگا  مرا  نابایخ 
زا ار  وت  تسناوتن  گرم  هک  دـیوگ  یم  دراد ؛ فرح  زا  ییاـیند  تسا ، هتـشاد  هاـگن  شیوخ  رد  ار  وـت  بورغ  هک  ییاـج  .دیارـس  یم 

.دنک ادج  یطخ  ياه  هخسن  باتک و  يوب  اب  هتخیمآ  ياضف  شناد و  طیحم 

، کی ره  هک  يریواصت  دـنرگن ؛ یم  ار  ترازم  رانک  ياه  سکع  دـنیآ و  یم  هک  تسا  ترـسح  هرطاـخ و  زا  رپ  ییاـه  مشچ  زورما ،
ناکت يا  هتـشون  هب  تسا  هدش  هتخود  اه  مشچ  دنناوخ و  یم  هحتاف  اه  بل  زورما ، .دـیوگ  یم  هتـسب ، ینابز  اب  ار  تا  یگدـنز  ریـسم 

داتفه هک  يا  هداجس  : » دراد سنُا  توکلم  زا  تیاکح  هک  هدنهد 

« .دوش نفد  نم  اب  ما ، هدروآ  اج  هب  بش  زامن  نآ  يور  رب  لاس 
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ییاضر هدیمح  / ور هبور  ياه  غارچ 

یم مشچ  هب  ار  هدناوخان  تاحفص  مادک  زورما  ییاشگ ؟ یم  باتک  مادک  اب  ار  تا  هزور  زورما  .يا  هتـشاذگ  رکفت  ياهراوید  رب  رس 
هناخباتک دیواج  یتخبشوخ  تیاه ، مدق  نینط  دننز و  یم  جوم  تیاه  نایرش  رد  رود ، ياه  هتشون  زا  رطـس  مادک  ياپ  زورما  یـشک ؟

؟ دوش یم  اه 

هرجح زا  ار  تکانزوس  ياه  همزمز  .دـندرگ  یم  وت  لابند  اه  باـتک  .يا  هتـسب  ار  تجورع  ياـه  نادـمچ  يا و  هتفرگ  تسد  رد  ملق 
.میونش یم  خیرات  نزوسوس  ياه 

لقع و زا  هدوشگ  يرپ  لاب و  اب  راورتوبک ، ییامیپب ؛ شیوخ  قاتشم  ياه  ماگ  اب  ار  ندیسر  زارد  هار  ات  يرظتنم  يا و  هداتسیا  زامن  هب 
.تفرعم

.تساهر رهش  شوغآ  رد  تدای 

، هحفـص ره  نیب  رطـس ، ره  ياپ  نامز ، مارآ  ياه  هچقاط  رب  .دزو  یم  تاحفـص  يال  هبال  تسفن ، رطع  تسا و  زاب  هناـخباتک  ياـهرد 
.دروخ یم  ناکت  هناخباتک  رد  قیقر  ياوه  .دنروانش  تا  هشیدنا  يروانهپ  رد  لالز ، ياه  هنیآ  .يا  هتـشاذگ  اج  ار  تگنر  مک  دنخبل 
تـسد يور  راگنا  دـننک ! یم  مامـشتسا  اه  باتک  ار  تیاه  هزور  زامن و  رطع  زونه  راـگنا  یـشک ! یم  سفن  باـتک ، ره  ياـپ  راـگنا 

! دوش یم  گنت  تیارب  ناشلد  دنتفا و  یم  تگنت  هرجح  دای  راگنا  دنوش ! یم  گرزب  تیاه 

تیور هبور  ياه  غارچ  .اه  باتک  نیا  رطـس  رطـس  ياپ  ار  تریذـپان  یگتـسخ  شالت  تدنـسانش و  یم  رهـش  نیا  کچوک  گرزب و 
.فاص تنوماریپ  ياوه  تسا و  نشور 

ریسم رد  ار  تیاه  ماگ  يدز و  دیـشروخ  تمارک  ناماد  هب  تسد  لالز ، یتین  هب  يدرک و  عمج  ار  تا  هشیدنا  راهب ، داتفه  درمگرزب !
شا هشوگ  هشوگ  زا  تا  يراهب  سفن  يوب  دـنوش و  زاب  تا  هناخباتک  ياهرد  زورما ، اـت  يدرک  مزج  ار  تمزع  يدـناشک و  ندیـسر 

.نآ زا  میوش  راشرس  هک  دزوب  نانچنآ 
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.میرواین بات  ار  تا  یگرزب  دوش و  هلپ  تریح  ياهراوید  رب  نام  هشیدنا  زورما ، ات  يدرب  ورف  لمأت  نابیرگ  رد  رس 

هتسیاش تداعس  یلع  / اه جنگ  اه و  جنر 

؟ یتشگ ار  هناخباتک  هناخ و  دنچ  ار ، نابایخ  دنچ  ار ، هچوک  دنچ 

رطس رطس  زا  ار  مالـسا  ات  دننک ؛ عمج  یکاخ  هرک  نیا  ياج  ياج  زا  ار  مالـسا  تاملک  ات  دندز  رد  نآ  رد و  نیا  ردقچ  تیاه  تسد 
؟ دنیامنب رتهب  اه  مشچ  هب  دنشکب و  نوریب  اه  هناخباتک  هسفق  اه و  باتک 

ار یهلا  ملع  ناگنـشت  ات  يدیـشک  یگنـسرگ  ار  لاس  هام و  زور و  دـنچ  یتفرگ ؟ هزور  تقیقح ، قح و  هملک  رطاـخ  هب  ار  زور  دـنچ 
؟ ینک باریس 

ار هنشت  ياه  لد  دناوت  یم  لاس ، ياه  لاس  هک  يدرک  يراج  مق  رد  ار  يا  همشچ  يدروآ و  يدیشک و  دوخ  اب  دوب ، يا  هرطق  اج  ره 
.دنک باریس 

ناملاع شالت  راوج  رد  تاملک ، راوج  رد  یتساوخ  یم  مه  گرم  زا  دعب  یتح  هک  تسا  ریذپان  يریـس  یگنـشت  هچ  نیا  ما  هدنام  اما 
؟ تسا هدید  باوخ  رد  باتک  مادک  یتسار  هب  ار  ریذپان  يریس  هنوگ  نیا  مه  نآ  یگنشت ؛ .یشاب  ناهوژپ  شناد  و 

مینزب و قرو  تسا  یفاک  .مینزب  يرـس  تیاه -  جـنگ  اـه و  جـنر  هعومجم  گرزب -  هناـخباتک  هب  مینک و  تمه  يردـق  تسا  یفاـک 
جنر مینیبب  ات  مینیبب ؛ ار  تا  یگنـشت  ماـمت  اـت  میرگنب  رتهب  یمک  تسا  یفاـک  .مینیـشنب  اـشامت  هب  يا ، هدرک  عمج  هک  ار  ییاـهرهوگ 

.تسا هدناشن  راب  هب  ار  یجنگ  هچ  تیاه 

هنشت ياه  لد  اه و  تسد  دنهد و  یم  رون  دنا و  هتسشن  راب  هب  يدوب ، هتـشاک  كاخ  نیا  رد  هک  ییاه  هرجنپ  اه ، لاس  زا  سپ  نونکا ،
.دننک یم  باریس  ار 

نیمز و هب  ردـقچ  دیـشروخ ، هک  دـهد  یم  ناـشن  دـهد و  یم  ناـشن  رت  قـیقد  رتـهب و  هـنیآ  ره  ار  اـیند  يا ، هتـشاک  هـک  ییاـه  هرجنپ 
.تسا کیدزن  اه  نادرگباتفآ 
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هداز یقت  هبیط  / ندیسر ياه  همزمز 

نوچ يدوشگ و  مشچ  .تسام  همه  ياـمنهار  هک  تسوت  ملع  زا  يدر  تـالوهجم ، يـال  هبـال  رد  تاـملک ، اـه و  فرح  توهرب  رد 
يدرپس یناسفن و  ياـه  تذـل  همه  زا  یتخیرگ  .نت  رب  ییاـسراپ  ملع و  يادر  اـب  يدـمآ ؛ .يدیـشخرد  مولع  ياـیرد  رد  يدـیراورم 
تفرعم يال  هبال  رد  .يدیشک  رس  ار  تقیقح  بارـش  يدیـشون و  کی  هب  کی  ار  تفرعم  ياه  ماج  .لصو  ياه  همزمز  هب  ار  شیوخ 

هژاو هب  هژاو  تا ، هشیمه  يراد  هزور  رد  یتخادـنا و  رود  ار  نت  ياـه  شهاوخ  .یتشاذـگ  یقاـب  یتـشاد ، هک  ار  هچنآ  همه  شیوخ ،
.تسا هدنکارپ  اه  هناخباتک  ياه  باتک  يال  هبال  رد  تیاه  سفن  رطع  مه  زونه  .یتشاگن  تیاه  يراد  هدنز  بش  رد  ار  ملع 

.درک يرای  ار  وت  قح ،»  » .شتسرپ ياه  هژاو  شراب  هب  ار  یگدنز  گنهآ  یتخاون  ار و  هلصاف  ياهزرم  يدوشگ  کی  هب  کی 

.يوش رو  هطوغ  راگدرورپ ، یهاتنیال  ملع  رد  يراپـسب و  شناد  تسد  هب  ار  شیوخ  تا ، یگدـنز  ياه  هظحل  يادـها  اـب  اـت  يدـمآ 
.تسا یقاب  هشیمه  تدای 

هشیمه يایر  یب  شیاین  رد  .شناد  ناراسخاش  هب  يدیچیپ  هنارفولین  .يداد  گرب  خاش و  شیوخ  تفرعم  ملع و  هب  ار  هشیدنا  غاب  وت ،
.تدوجو ناهنپ  هتسه  هب  دناوخ  یم  ارف  ار  ناگمه  ییوگ  هک  تسا  هتفهن  يدورس  تنابرهم ، دنخبل  رد  تا ،

يرپس تیاهزور  دنتـشذگ و  هفقو  یب  تدابع  هب  تیاه  هیناـث  .يدوب  شتـسرپ  ياـه  هیآ  لکـش  نیرتاـبیز  دوخ ، هناقـشاع  تولخ  رد 
.كاخ یناشیرپ  زا  يدرک  روبع  يدمآ و  موادم و  ینشور  رد  دندش 

لاس رد  هک  ییاه  باتک  هوبنا  میدنام و  ام  .یتشاذگ  یقاب  تدای  اب  تتارطاخ ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  ار  ام  يدش و  لح  رون  رد 
.تا هشیمه  دای  میدنام و  ام  .یتشاذگ  نامیارب  تا  يرادیب  ياه 
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هبنش راهچ 

رویرهش 1385  8

نابعش 1427  5

Aug.30.2006

مالسلا هیلع  داجس  ماما  ترضح  تدالو 

يدمحم سابع  / اهاعد نیرتراگدنام  زار 

رگ شیاتـس  هشیمه  ياه  بل  لباقم  رد  هملک  همه  نیا  یتح  .دنوش  يراج  وت  ياه  بل  رب  هناهب  یب  ات  دنیآ  یم  ایند  هب  تاملک ، مامت 
.دنروآ یم  مک  وت 

.میوش کیدزن  دنوادخ  هب  وت  ياهاعد  اب  هشیمه  ات  يا  هدمآ  .یشاب  یگنادواج  ياهاعد  نیرتراگدنام  ماما  ات  يا  هدمآ  وت 

تفگش زار  ات  يا  هدمآ  زورما  يا ! هتخیر  کشا  يا و  هتفگ  رکذ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ات  مدآ  زا  ار  ناربمایپ  همه  ياعد  راگنا 
.يزومایب تانئاک  هب  ار  تاملک 

ینابرهم قشع و  ربص و  يوب  هژاو ، هب  هژاو  هک  یتاملک  دـندنوادخ ؛ ياه  هناشن  همه  هک  یـشاب  یتفگـش  تاملک  لوسر  ات  يا  هدـمآ 
يوب هک  یتاملک  يراگتسر ، سنج  زا  یتاملک  شنیرفآ ، زاغآ  ياهزور  نیلوا  رد  دنوادخ  ینابرهم  سنج  زا  یتاملک  دنهد ، یم 
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.دنوش یم  ندیسر  زاغآ  تاملک ، دنتسیا و  یم  حیبست  هب  وت  اب  تانیاک ، ییاشگ ، یم  هک  بل  .دنهد  یم  ار  وت  هناصلاخ 

نابرهم تاملک  رد  لزا  ياه  غاب  .دنا  تیدبا  هب  ندیسر  دیلک  تاملک ، هک  یناد  یم  .يا  هتخومآ  ار  دنوادخ  هب  ندیسر  هار  نیرتابیز 
.دنراد نایرج  وت 

ياه هرطق  زاورپ ، زا  رتابیز  .ینک  یم  هدافتـسا  دـنوادخ  اـب  ندز  فرح  يارب  هک  دـنا  یتاـملک  دوواد ، هناـهب  یب  ياـهزاوآ  زا  رتاـبیز 
.دنریگ یم  نایرج  تسدقم  ياه  هنوگ  رب  هک  دناوت  کشا 

.دشاب هتشاد  نتفرگ  مارآ  يارب  ار  وت  یمارگ  یناشیپ  ام ، ياه  هسوب  ات  يا  هدمآ  وت 

«. تمدق ره  يادف  یمارگ  ناج  رازه  »

ینابرهم هک  یناراب  نوچ  دمآ ، دهاوخ  دورف  كاخ  یناشیپ  رب  غیرد  یب  وت  ياه  مدـق  هک  ارچ  تسا ؛ یتخبـشوخ  زیربل  زورما  كاخ ،
.دنک یمن  غیرد  سک  چیه  زا  ار  شا 

.دننک یمن  غیرد  مارآ ، ياه  هناوج  نت  زا  ار  ناشمرن  ینابرهم  هک  ییاهداب  نوچ  میسن ، نوچ  يدمآ ؛

ناهنپ اهربا  تشپ  باتفآ ، دـنریگب و  ناج  ییانـشور  رد  هشیمه  اهزور  دریگب و  نایرج  تیدـبا  اـت  ناـتخرد ، مارآ  باوخ  اـت  يدـمآ 
.دنامب زاب  هشیمه  يارب  وت  یمارگ  ياهاعد  اب  هبوت ، هار  دنامن و 

یسوط اروح  / هناقشاع ياوجن 

.دیاشگ یم  مشچ  البرک ، ياریمان  ثاریم  ردپ ، ینامسآ  هیامرس  ثراو  مالسلا ، هیلع  نیسح  دنزرف 

.دیاشگ یم  مشچ  ییادیش ، تماهش و  دهاش  اونین ، خرس  تارطاخ  ریاز  اه ، یکاپ  هداز  مالسلا ، هیلع  یلع  هداون 

.دیاشگ یم  مشچ  تفرعم ، تمکح و  عجرم  نامیا ، صالخا و  عبنم  اوقت ، دهز و  همشچرس 

، شا هناصلاخ  یگدـنب  هاگ  هدجـس  زا  كاـخ  هک  وا  دـیآ ؛ یم  اونین  تضهن  روآ  ماـیپ  ییاروشاـع ، ياـه  مخز  ناوراـک  رـالاس  هلفاـق 
.دشوج یم  شتدابع  بارحم  زا  تفرعم  ياه  همشچ  دوش و  یم  ناراب  هفوکش 
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تسود و ترضح  هناتسآ  رد  ینالوط  ياه  نداتسیا  زا  شدوجو  ياه  هناوتـسا  دوش و  یم  روراب  شیاین  زامن و  هب  شتماق  لخن  هک  وا 
.دوش یمن  نازرل  هتسخ و  تاجانم ، زامن و  يارب  ررکم  هماقا 

هریخذ خـیرات  هشیمه  يارب  ار  هیداجـس  هفیحـص  تسا و  یهاگآ  نافرع و  فراعملا  هریاد  شا ، هناقـشاع  ياـه  شیاـین  ياوجن  هک  وا 
.تسا هدرک 

.دوش یم  هدوشگ  كاخ  لها  رب  تشهب ، ياه  هزاورد  شمالک ، راهب  زا  و  ناینیمز ، هیده  سوناف ، رازه  شهاگن ، ششخرد  زا  هک  وا 

اه لد  شیاوقت ، دهز و  ناوضر  هضور  میـسن  ياکنخ  زا  هداد و  هیدـه  تیرـشب  هب  شناج  هنارک  یب  ییایرد  رد  ار  شیاین  یبآ  هک  وا 
ياـه هزاورد  هـب  ار  اـیند  مـشچ  اـت  دـیاشگ  یم  مـشچ  اوـنین ، رعـش  رعاـش  تداهـش و  دـهاش  ییاروشاـع ، رفاـسم  .دیـشخب  توارط  ار 

نازومآون يارب  ار  تداعـس  يابفلا  شتفرعم ، ياه  هفیحـص  اب  ات  دـیاشگب ، صالخا  نامیا و  شیاـین و  راـثیا ، تشذـگ و  فوشکماـن 
زا دیاشگب و  رـشب  هتـسب  نهذ  هب  ار  یندینـش  ياه  یندینـشان  یندید و  ياه  یندـیدان  هچیرد  ات  دـنک ، یجه  قح ، ترـضح  یگدـنب 

.دهد ناشن  همه  هب  ار  یهلا  ریسم  رد  تداهش  تماهش و  زاجعا  شروضح ، خرس  ياه  هچوک 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تدابع نابل  رب  مسبت 

.دنخبل هفوکشرپ و  لصف  نیا  هب  هد ؛ ارف  شوگ  یتیگ  هنهپ  رد  هدمآ  دیدپ  تقیقح  نیا  هب 

«. ادخ اب  طابترا   » مسوم نیا  هب  شاب  هتشاد  یباتفآ  یمالس 

.دنوش یم  راگدنام  هیداجس » هفیحص   » راید رد  اه  تاجانم  نیرتابیز  .تسا  هتسب  شقن  تدابع  نابل  رب  یحیلم  مسبت  نک ! هاگن 

.تسا هتخوسلد  ناکلاس  دورو  يایهم  هشیمه  هک  تسا  یتخبشوخ  رون و  نیمزرس  هیداجس ، هفیحص 

ماودرپ ياه  شپت  زا  تسا  هدـنکآ  زورما ، دنیارـس ! یم  ار  رکب  ياه  شیاین  قایتشا ، شرفگنـس  يور  اـه  هداجـس  هنوگچ  نک ، هاـگن 
.لاصو

.اه هژاو  یکانشطع  زا  تسا  راشرس  زورما ،
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يادـص زیر ، کشا  ياـه  تونق  رد  دـنا و  هتفرگ  دوخ  هب  زاـمن  زبس  گـنر  فیرـش ، تاـقوا  .دـیآ  یم  اـه  هدیـصق  نیرت  يدـبا  يوب 
.تسا هدرک  او  کلپ  نیدباعلا ، نیز  .دشخرد  یم  انبر »  » زا یکانزوس 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هزات حبص  کی  عولط 

.شیاین عیفر  ياه  هلق  زا  میوج  یم  ار  وت 

.هزات حبص  کی  عولط  یلالز  زا  هنیدم ، عوبطم  ياوه  زا  میوج  یم  ار  وت 

.ندورس هزات  سح  زا  موش  یم  دلوتم 

.دنک یم  ینیگنس  تیاه  هناش  رب  قشع ، ترافس  ینز و  یم  کلپ  .دوش  یم  ریثکت  ناهج  نهذ  رد  البرک  ینز و  یم  کلپ 

.دراد همادا  خرس  طخ  نیا  هشیمه ، ات  هک  يوش  یم  یخرس  خیرات  يوگرابخا  ینز و  یم  کلپ 

.یشاب البرک  همانراک  همادا  ات  ییاشگ  یم  کلپ  نایشرع  گنچ  فد و  هب 

.دیآ یم  ایند  هب  دور  کی  یلالز  تیاهاعد ، زا  دوش و  یم  يراج  ناشفشتآ  تیاه  هبطخ  زا 

.دوش یم  هدنکآ  اعد  رطع  زا  اه ، هژاو  هقیاذ  ییآ و  یم  وت 

.ددنب یم  شقن  هنافراع  تیونعم  تنابل ، حبص  رب  ییآ و  یم  وت 

.يراپس یم  ینتساوخ  یشمارآ  هب  ار  اه  هداجس  مارآان  حور  ییآ و  یم  وت 

.ینک یم  توالت  ناراب  تشهب ، ياه  تخرد  يارب  يرب و  یم  الاب  تسد  شود ، رب  ناراب  يالوش  ییآ و  یم 

.دوش یم  دمحم  لآ  روبز  هک  يراذگ  یم  راگدای  هب  يا  هیداجس  هفیحص  ییاشگ و  یم  ار  هنیس  هفیحص 
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رنهاب ییاجر و  نادیهش  هنامولظم  تداهش 

يدمحم سابع  / نارتوبک زاورپ 

.دریگب هناخ  خرس ، یبورغ  رد  دیشروخ ، دروایب و  هدجس  هب  رس  امش  زاورپ  زا  رطعم ، نامسآ  ات  دییاشگ  یم  رپ  هغدغد ، یب 

.دیشک سفن  اوه  نیا  رد  دوش  یم  ار  امش  رطع  زونه  اما  ... 

.تسا هدنز  امش  ياه  هرطاخ  زا  یگدنز  زونه 

دنچ ره  دنـشاب ، هدرب  دای  زا  ار  باتفآ  معط  نامیاه  هناخ  امـش ، زا  دعب  دـنچ  ره  تسا ؛ هدرکن  مگ  امـش  رطع  قوش  هب  ار  ام  هام ، زونه 
! دشاب هداتفا  رود  نات  ینابرهم  زا  نامیاه  تسد 

؛ دوش یم  یجرـش  ارهز ، تشهب  ياوه  هب  اه ، هبنـشجنپ  همه  زونه  .دـنا  هدرکن  شومارف  ار  امـش  مان  تاـملک ، زونه  اـه ، لاـس  زا  سپ 
.لامش یناراب  هشیمه  ياوه  زا  رت  یجرش 

.تسامش یناراب  دراب ، یم  يربا  رگا  اجنیا 

زاورپ زا  دـعب  هک  یتوکـس  زج  تسا ؛ يداع  زیچ  همه  اجنیا  .تسا  هدوب  امـش  گـنتلد  کـش  یب  تسا ، يربا  شلد  نامـسآ  تقو  ره 
، هاگ چیه  اما  دننز ؛ یم  دنخبل  هشیمه  هک  یـسکع  باق  ود  زج  تسا ؛ يداع  زیچ  همه  اجنیا  .تسا  هدرک  گرم  قد  ار  تاملک  امش ،

.تسا هدماین  اهنآ  زا  یمالس  باوج 

.دنرت خرس  زین  خرس  ياه  بیس  زا  هک  لگ  هچغاب  ود  نیا  زج  تسا ؛ يداع  زیچ  همه  اجنیا 
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زا میوش  کبس  ات  دنوش  یم  نامیاه  یگنتلد  رفاسم  يانـشآ  ود  هبنـشجنپ ، ياهرـصع  میا و  هدش  رت  کیدزن  نتفر  هب  ام  امـش ، زا  دعب 
.مینآ رد  هک  یهودنا  همه  نیا 

.دنک یم  دیفس  ياهرتوبک  زاوآ  قرغ  ار  نامیاه  باوخ  ناشندش ، در  يادص  بش ، ره  هک  تساه  لاس 

دای هب  شیوخ  رد  ار  ناتـسبات  غاد  ياه  بش  رویرهـش ، هک  تساه  لاس  .دـنا  هدـش  تاملک  نیرت  سدـقم  امـش ، مان  هک  تساه  لاـس 
.ناترادازع ياهراوید  دنلب  ياه  هیاس  رد  دوش  یم  شوپ  هایس  اهزور  دوش و  یم  کشا  ناتیرود 

ییاضر هدیمح  / كاخ درس  معط 

.درواین بات  باوخ ، ار  نات  یگدنرپ 

ياه هچوک  مراب و  یم  هملک  هملک  .دنبوک  یم  هنیـس  رب  اه  تسد  .دنوش  یم  کشا  سیخ  هودنا ، ياه  هنوگ  .ناتدـناوخارف  نامـسآ ،
.دنوش یم  شوپ  هایس  رهش ،

.دنک یم  يراج  رهش  ياه  نایرش  رد  هزادگ  زا  يدور  راجفنا ،

.دینک یم  سح  نات  هتفرگ  رُگ  ياه  هنوگ  رب  ار  كاخ  درس  معط  دیوش و  یم  هناورپ 

.دیوش یم  هناورپ  دزادنا ؛ یم  گنچ  افق  زا  هثداح ،

.تسا هتخیر  ورف  ار  اه  هرطاخ  مامت  راجفنا ، .تسین  کیرات  هعجاف  نیا  زا  ندورـس  ياراـی  ار  متاـملک  .مشاـپ  یم  ورف  مه  زا  راز ، راز 
.تسا هتخیر  مه  رد  ار  كاخ  نازرل  ياه  هناش  راجفنا ، .تسا  هدرک  رپرپ  ار  نیشن  كاخ  نایشرع  راجفنا ،

هبور تداهـش ، .دچیپ  یم  رهـش  مامت  رد  يدرد  .دنزب  خـی  نیمز  بهتلم  ياه  گر  رد  نوخ  دـیاب  .مرابب  ترـسح  ياه  مشچ  اب  دـیاب 
.دنز یم  رپرپ  ناتزاب  همین  ياه  مشچ  يور 

مامتان و یجنر  .تسا  هدش  هریخ  ار  نامسآ  هداتسیا و  شوماخ  يا  هرهچ  اب  دیـشروخ ، .دیا  هتفرگ  رپ  نامرهـش  نامـسآ  زا  راورتوبک ،
.بوک ناوختسا  تسا و  كاندرد  قافتا ، .دنک  یم  لابند  اه  نامسآ  رد  ار  ناتنتفر  يوپاکت  راجفنا ، راب  نیا 

.مرگن یم  كاخ  کیرات  يوهایه  هب  مشوپ  هایس  تاملک  اب  ما و  هداتسیا  هشیمه  زا  رتاهنت 
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ياه نامسآ  زا  دیرذگ  یم  لاب  یب  تسین  هدوهیب  .تسا  هدنازوس  زین  ار  ناتزاورپ  ياه  لاب  راجفنا ، .درذگ  یم  سوبع  درس و  نامز ،
.تسدارف

نیدلاردب مظاکدمحم  / تسین هتسب  اجر  هار 

بوسر هنیآ ، نهذ  رد  .غاد  هرطق  هرطق  دیور و  یم  نوخ  هورش  هورش  .دنـسر  یم  دیاصق ، دنلب  رـضحم  هب  ییارهز ، تشهب  ياه  مخز 
.تسا یخرس 

.دناوخ یم  اه  هبطخ  رویرهش ، نابل  زا  مغ 

تداهـش رنه  اب  هک  دـیوگ  یم  ییاجر »  » زا دـناوخ و  یم  اه  هبطخ  مغ ، .دـنوش  یم  هتخیر  نیـشتآ  ياه  بارـضم  بلاق  رد  اـه  هجض 
.تشاد اجر » ، » تزعاب چوک  هب  هک  دیوگ  یم  »ي  رنهاب  » زا .درک  یگدنز 

: دنیوگب هک  دنا  هدـمآ  تسین .» هتـسب  اجر  هار  : » دـننزب دایرف  يرویرهـش  ياوه  نیا  رد  ات  دـنا  هدـمآ  زورما  اه ، همغن  لُگ  نیرت  ناوج 
.دیارـس یم  ار  زورما  ینفک  نوگلگ  هثداح  سیخ ، ینامـشچ  اب  ملق  تسا ! هار  رد  ناشیک ، بش  امـش  زورما  ياه  هدـنخ  تساوخزاـب 

.دنک یم  حیرشت  لابکبس ، ود  نیا  چوک  نمض  رد  ار ، یقشاع 

ییاـجر و .تسا  هتخاـت  سوسفا  غاد و  گرگت  ساـسحا ، عتارم  رب  هک  تسادـیپ  .دـیآ  یم  راـجفنا  ياـه  هظحل  زا  زورما  ییور  خرس 
یساره دنا ؛ هدنکفا  هیاس  ام  رس  رب  هک  مومغم  ياهربا  اب  میا  هدنام  ام  دنا و  هتفر  رنهاب 

.دنریگ یم  رون  بالقنا ، زا  نامدیما  ياه  هرجنپ  رخآ  اما  تسین ،
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هبنش هس 

رویرهش 1385  14

نابعش 1427  11

Sep.5.2006

ناوج زور  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تدالو 

يداب تهزن  / فدص رد  دیراورم 

.رابرپ رتسگ و  هیاس  دنام ؛ یم  داشمش  هخاش  هب  شیوجلد  دق 

.باتفآ زا  رت  هدنشخرد  لالز و  تسا ؛ بارش  طش  نوچ  شیاه  مشچ  ماج 

.هوک غیتس  هب  دراد ؛ تهابش  دعر  هب  شناوربا  لامک 

.جوم نوچ  اهر  کبس و  دروآ ؛ یم  دای  هب  ار  یبوط  هخاش  شناوسیگ ، نیکشم  هرط 

دـندنام و لـگ  رد  ياـپ  شدوـجو ، هوکـش  زا  برق ، ملاـع  نادـهاش  دـیرد و  نهاریپ  شا ، ییاـبیز  ناـفوت  لـباقم  رد  فـسوی  نـسُح 
.دندیرب جنرت  ياهب  هب  ار  شیوخ  تریح  تشگنا  ناهج ، زا  هدُرب  لد  نایوربوخ 

.دنک یم  يراد  هدرپ  ار  یقلُخ  نطاب  نآ  یقلَخ ، رهاظ  نیا  دنامب و  موتکم  هیبیغ ، رس  نآ  ات  تسا  یباجح  تروص ، ییابیز  نیا  اما 
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؟ تسا دیراورم  نوزخم  شا ، یتفگش  ییابیز و  همه  اب  هک  دیا  هدید  ار  فدص 

!؟ دیبای تسد  دوجو  یناهنپ  رهوگ  نآ  هب  دیناوت  یم  اجک  دییاشگن ، ار  فدص  ات 

قلعت و رد  وت  اما  دـنک ؛ یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يراد  هنییآ  شا ، یلزی  مل  لامج  رد  بسن ، يردـیح  ناـشنرثوک  نیا 
.نامن يرهاظ  هبذج  هولج و  نیا  نییعت 

کیدزنهلآ هیلع و  هللا  یلـص  هیدـمحم  ناهنپ  تقیقح  رب  همه ، زا  شیب  هک  تسا  يا  هتفاـی  لقیـص  دوجو  هولج ، رازه  هنییآ  نیا  تشپ 
.تسا

وجو تسج  وا  ینیع  روهظ  رد  ار  تبـسن  نیا  هناهب  وت  دنا ؛ هدیمانن  هّللا  لآ  هرابود  ربمایپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربکا  یلع  تهج  یب 
.تسوا یبیغ  روضح  رد  لیلد ، اما  ینک ؛ یم 

! يوش قرغ  شترضح  دوجو  رد  دیاب  اهایرد ، تشپ  رون  نآ  نتفای  يارب  زین  وت  تسین ! يا  هراچ 

يدمحم سابع  / راهب هب  هچنغ  نیرت  هیبش 

.دنک یم  مالس  وت  هب  تانئاک  ییآ و  یم 

.دتسیا یم  زامن  هب  وت  حور  لالز  هنماد  رد  ناهج  دوش ، یم  زیربل  قفا  زا  هک  وت  مارآ  رطع 

.دریگ یم  تدش  وت  یناشیپ  رد  باتفآ 

.دنناوخ یم  رعش  وت  يارب  زبس  ياه  گرب  دنوش و  یم  باداش  ناتخرد  ياه  هویم  مامت 

.دنزیر یم  ایرد  هب  وت  رطع  قوش  هب  اهدور ، همه  دنریگ و  یم  ناج  وت  هقیاضم  یب  ياهدنخبل  زا  خرس ، ياه  لگ 

.دندوب هدیراب  همه  رب  ار  تلالز  مان  اهربا  ییایب ، هکنآ  زا  شیپ  .دننامن  زاب  نتفر  زا  هاگ  چیه  هک  دنا  هتفرگ  دای  وت  زا  اه  جوم  همه 

یلص يربمایپ  هب  لزا  ياه  هفوکش  نیرت  هیبش  وت  يراهب ، هب  اه  هچنغ  نیرت  هیبش  وت  .دنـسانش  یم  ار  وت  همه  .دنناد  یم  ار  وت  مان  همه 
.هلآ هیلع و  هللا 

.اه کشجنگ  اهداب و  اهربا ، اه ، جنران  دنسانش ؛ یم  ار  وت  رطع  همه 
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.دراد نایرج  ابیز  ياه  گربلگ  همه  نوخ  رد  وت  مان 

.دنریگ یم  همشچرس  وت  ینابرهم  زا  اهرطع  همه 

.دنریگ یم  ناج  وت  یمارگ  شوغآ  زا  اه  تشهبیدرا  مامت 

.دوش یم  متخ  نایاپ  یب  ياهریوک  هب  هک  تسا  گرزب  یمهوت  راهب  وت ، یب  .وت  ندید  يارب  تس  يا  هناهب  تشهب ،

.دنراد تسود  ار  اه  هدنرپ  هک  یتسه  ییاه  بلق  مامت  رفاسم  وت 

.دوش یم  ریثکت  وت  نهاریپ  رد  زور  دوش و  یم  زاغآ  وت  یمارگ  نابیرگ  زا  هام 

.رذـگهر یب  هتفرگ  رابغ  ياه  هشیـش  مامت  ناـمهم  ار  ناراـب  درک و  توعد  اـه  ناویا  نیرت  کـچوک  هب  ار  دیـشروخ  ناوت  یم  وت  اـب 
.دنشک یم  دق  اه  هنیآ  مامت  تندمآ  نمی  هب  بشما 

.دنسوبب ار  تا  یتشهب  ياه  هنوگ  هطساو  یب  ات  دنوش  یم  ناراب  همه  اهربا 

.دنوش یم  شوپ  هراتس  اه  هناخ  فقس  دور و  یم  هدش  شومارف  ياه  هناخ  ینامهم  هب  قشع  تندمآ ، اب 
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ناوج زور 

يدابآ دوواد  هموصعم  / اه هلق  نیرتالاب  رب 

هراتـس فشک  یپ  رد  شود ، رب  تمه  يادر  هک  یناناوج  يوهایه  زا  تسا  رپ  ینز ، یم  مدـق  هک  ار  نیمزرـس  نیا  رورغ  ياـه  هچوک 
.دننز یم  بقن  ار  هشیدنا  ياه  نامسآ  ییافکدوخ ، ياه 

.دنا هتفای  اه  هیناث  نیرت  نزور  یب  رد  ار  یتخبشوخ  دیشروخ  نانیا ،

.ینشور تسا و  شیور  تراشب  ناوج ،

.دنک یم  یگدنز  ار  وپاکت  شالت و  یناریا ، ناوج 

.دتسرف یم  اوزنا  هب  هدنامرد ، راوخ و  ار  تلاطب  شهاگن ،

.ناراب لگنج و  هوک و  هاگرذگ  رد  دروخ  یم  قرو  شحور  همانسانش 

.دوش اه  هیناث  يامن  تشگنا  یگتسخ ، ات  دور  یم  شیپ  دواک و  یم  دزیخ ، یمرب 

.نیمز اب  ار  شا  ییانشور  دیشروخ  هک  هنوگ  نآ  دنک ؛ یم  تمسق  سیخ ، ياه  مشچ  اب  ار  شا  يداش 

.دنک نکمم  ار  اه  لاحم  ات  تسا  هدمآ  ناسنا  هک  دنک  تباث  ات  دیاسرف  یم  مدق  اه  هلق  نیرتدنلب  رب 

.دراد نایرج  ناشورخ  يدور  نوچ  ییایوپ ، شناج ، لولس  لولس  رد  .اه  هداج  نیرت  خالگنس  رد  تسا  هدارا  مسجت  ناوج ،

؛ شرورغرپ هرهچ  زا  تسا  يا  هصالخ  تریغ ، .دیآ  یم  هنارت  هب  شدنمرنه  هرجنح  زور ، ره  ار  رب  موب و  نهک  نیا  يدازآ  لالقتسا و 
.دروآ یمرد  زازتها  هب  خیرات ، يادنلب  رب  ار  يدنلبرس  راختفا و  مچرپ  هک  هاگ  نآ 

تشپ ار  عافد  ياهزیرکاخ  هک  تسوا  دنمهوکش  روضح  ینک ، رورم  هک  ار  هسامح  ياه  نادیم 

.دراذگ یمرس 

.درادن یموهفم  یناریا ، ناوج  یگنادرم  سوماق  رد  ساره ،

.دوش یم  شنشور  روضح  ناغارچ  تیقالخ ، ياه  هنحص  دیآ و  یم  وا 

.دروآ یم  دورف  میلست  رس  شتهبارپ ، هاگشیپ  رد  رنه ، ملع و  ناهج  هک  يزور  تسین  رید 
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هعمج

رویرهش 1385  17

نابعش 1427  14

Sep.8.2006

يولهپ یهاش  متس  نارومام  تسد  هب  مدرم  زا  یعمج  راتشک  رویرهش و  هدفه  مایق 

يدابآدوواد هموصعم  / نطو يولگ  زا 

؟ تسا هدرک  گرتس  یغاد  شوپ  هایس  دبا ، ات  ار  نادیم  نیا  هک  هدز  اهرادیپس  رکیپ  رب  ربت  هنامرش ، یب  نینچ  نیا  تسد ، مادک 

.تسا هتسشن  هیوم  هب  نامسآ  يادنلب  رب  هدرک ، رس  رب  هایس  يرسور  دیشروخ ،

.تخیر ورف  نابایخ  شرفگنس  رب  یکی  یکی  هک  دوب  نینوخ  ياهرپ  دش ، دنلب  هک  اه  هلولگ  ریفص 

ناگدنرپ ياه  لاب  رب  ار  هلیم  مکح  ملظ ، ناتسد  رگید  راب  دیبوک و  مه  هب  ار  اه  هرجنپ  یشحو ، يداب 

.تسا ینتسکش  دوز  ای  رید  قشاع ، ياهوتسرپ  راید  رد  راکش  نوناق  هکنآ  زا  ربخ  یب  دیبوک ؛

رویرهـش زور  نیمهدـفه  نادیهـش  رب  رهـش ، .دیـشک  شوـغآ  رد  ار  شرپرپ  ياـه  لـگ  هلاژ ، نادـیم  دـنکآ و  ار  اـضف  توراـب ، يوـب 
هبرجت ار  رایسب  یسامح  ياه  قفا  هک  ینامشچ  اب  تسیرگ ؛
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تهبا اـت  دـنتفر  درازاـیب ، ار  متـس  ياـه  شوگ  ناـنچمه  يدازآ ، داـیرف  اـت  خرـس  ییاـه  هرجنح  اـب  دـنتفر  هک  ینادیهـش  دوـب ؛ هدرک 
.دنرگن یم  رخسمت  اب  شا  هدوهیب  ياه  هلیم  رب  ادرف ، ناکدوک  هک  دشاب  يا  هناسفا  سفق ، ات  دوش ، هتسکش  هشیمه  يارب  يدرمناوجان 

.دیآ زاوشیپ  هب  راهب  مرگ  ياه  سفن  ار  نمهب 57  ناتسمز ، ات  دش  يراج  تضهن  ياه  گر  رد  لالز ، يدور  نوچ  ناشنوخ 

.دتسیان شپت  زا  یگدازآ  بلق  ات  دندرک  رپس  هنیس  اه  هلولگ  سرریت  رد  هناربونص 

.دوش علاط  نهیم  رادتقا  تزع و  قرشم  زا  تقیقح  باتفآ  ات  دنار  یم  بقع  ار  اه  یگریت  یصاع ، نیگمشخ و  ناش ، هزرابم  هاگ 

هسامح یناشیپ  رب  نانچمه  ناشمان  دای و  اما  دناشن ، يراز  هب  ار  رهـش  ناشبیرغ ، چوک  هچرگا  درـشف ، ار  نطو  يولگ  ناشغاد  هچرگا 
.دشخرد یم  دیشروخ  زا  رت  هدنبات  نطو ، نیا 

يدمحم سابع  / ...زورما شاک 

.تساه هثداح  نیرت  عیجف  نتسبآ  زور ، .دراد  اپرید  یبش  دوخ  رد  زاغآ ، زا  زور 

.دنا هدیباوخ  زور  هناتسآ  رد  راوگان ، ياه  قافتا 

.درک دهاوخ  هلاچم  درد  زا  دوخ  رد  ار  نامسآ  هک  یبش  تسا ؛ هراتس  یب  یبش  تیاور  زور ، ناغمرا 

قد یکیرات  رابغ  ریز  ای  زورما  اه  هشیـش  همه  .هآ  درد و  زیربل  اه ، هنیآ  مامت  دروخ و  دـنهاوخ  هطوغ  نوخ  رد  اهرتوبک  ماـمت  زورما ،
.دش دنهاوخ  درخ  هدش ، نیرفن  ياه  گنس  ياپ  رد  ای  درک  دنهاوخ 

.دیوشب نوخ  زا  تخر  دیشروخ ، ات  تسین  ینایاپ  ار  زورما 

دوخ اب  ار  اه  هناورپ  رپ  ياه  لاخ  یتح  یـشحو ، ياهداب  نیا  هک  مناد  یم  بوخ  اـما  دـیزو ؛ دـهاوخ  تمـس  مادـک  زا  داـب  مناد  یمن 
.درب دنهاوخ 
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.داتسرف دنهاوخ  اهزییاپ  نیرت  محر  یب  هب  ار  هچغاب  دیرب و  دنهاوخ  ار  اه  هچنغ  ندیشک  سفن  لاجم  یتح  اهداب  نیا 

؛ تسا هتشاذگن  مارآ  ار  میسن  ندیشک  سفن  رویرهش ، مره  زونه  تسا ، هدشن  کشخ  ناتسبات  قرع  زونه 

.تسا هدرک  هنخر  زورما  رد  اجک  زا  يزییاپ  زوس  نیا  مناد  یمن  اما 

.تسا هتفرگ  ندیزو  رفک ، داب  رگ ، نایصع  داب  هایس ، داب 

.درک دهاوخ  هناوید  ار  نامسآ  رپرپ ، ياه  هچنغ  مخز  يوب 

! هناهب یب  دنزیرب  کشا  گوس ، نیا  رد  ادـصکی  اهراوید  ات  دریگب  ناراب  هرابود  دـنک  ادـخ  .تسا  ناراب  تقو  تقو  درد ، همه  نیا  اب 
نابایخ نت  دراد  تسا ؛ هدز  لوات  رهـش ، .هودـنا  یناهج  مخز ، یناهج  تسا ، هدـیباوخ  ندرک  هیرگ  يارب  هناهب  یناهج  اجنیا  دـنچ  ره 
ياهب رد  هک  ار  قشع  همه  نیا  درک ؛ عمج  اـج  کـی  ار  درد  همه  نیا  ناوت  یم  رگم  هودـنا ؛ همه  نیا  زا  دوش  یم  شتآ  هرذ  هرذ  اـه ،

يوب میسن ، رگا  تسا ؟ هدید  اج  کی  دوخ  يراهب  ياه  هنماد  رد  هوک  مادک  ار  نوگژاو  هلال  همه  نیا  تسا ؟ هتـسشن  نوخ  هب  يدازآ 
ياه هیرگ  قه  قه  زا  دـنوامد  ياه  هناش  هک  ناـنچ  دـنازرلب ؛ ار  زربلا  ياـه  هوک  هتـشر  هک  دزرل  یم  ناـنچ  دونـشب ، ار  مخز  همه  نیا 

.دروخب ناکت  میسن 

.دراشف یم  ار  رهش  گنت  يولگ  دیشروخ ، هزادنا  هب  هدروخ  ورف  یضغب  .دنک  یم  قد  دراد  زور 

زورما 17 یمیوـقت  چـیه  شاـک  دـندیخرچ ! یمن  اـه  تعاـس  هبرقع  تقو  چـیه  زورما  شاـک  درک ! یمن  عوـلط  باـتفآ  زورما  شاـک 
 ... شاک دندنام ! یم  باوخ  اه  تعاس  مامت  زورما  شاک  دوبن ! رویرهش 

یجنپ هجیدخ  / زاورپ ریدقت 

رد اه  هچوک  .خرـس  لگ  رپرپ  ياه  گربلگ  زا  تسا  رپ  اه  نابایخ  شرفگنـس  هک  تسا  هدرک  ریگلفاغ  ار  راهب  دـیاش  هثداـح ، ناـفوت 
يوب .تسا  هدرمژپ  نینچ  نیا  كاـخ  هک  زبس  ناـتخرد  رکیپ  رب  تسا  هدـمآ  دورف  راو  هقعاـص  نازخ ، اـیوگ  .تسا  روانـش  لـگ  رطع 

.هایس ياهربا  زا  دنریگب  سپ  ار  نامسآ  ات  دندوب  هدمآ  .تسا  هدرک  رپ  ار  كاخ  هماش  توراب ،
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.اه غالک  زا  دنریگب  سپ  ار  غاب  ات  دندوب  هدمآ 

! دشابن ایؤر  رگید  دازآ ، ياوه  ات  دندوب  هدمآ 

رد رهش  ناهگان  روانش و  نوخ  رد  اهدایرف  .دندش  خرـس  هلولگ  رابگر  ریز  اهدایرف  دندش ، دایرف  اه  هژاو  .دندش  شوپ  نفک  اه ، هژاو 
.دیود رهش  تسوپ  ریز  زاورپ ، قوش  .دندش  مگ  نارتوبک  ییاهر  زاورپ و 

موـجه هلوـلگ و  يادـص  هب  یـسر  یم  ینک ، رورم  هک  ار  رویرهـش  هرطاخ 17  .تفرگ  تدـش  ییاهر  سح  كاـخ ، ياـه  هتخاـی  رد 
.دوش یم  هدینـش  كاخ  نوخ و  نایم  ناشیاه  ندز  لاب  لاب  زا  تداهـش ، بان  لزغت  دنک و  یم  رپرپ  نیمز  رب  ار  نارتوبک  هک  اهرابگر 

ياه لاب  هب  ار  زاورپ  داتفا ، یم  نیمز  رب  هک  يرتوبک  ره 

.دش یم  رادازع  دوخ ، هلمج  نیرت  هایس  رد  هام ، رویرهش  درپس و  یم  يرگید 

.تسا نیگنس  رهش  ياه  هناش  رب  مامتان  زاورپ  همه  نیا  هقردب 

.دتفا یم  هار  هدارا  یب  ناراب ،

هرگ ياه  ضغب  گوس  رد  دشاپ ؛ یم  رهش  مامت  هب  ار  شا  یگنتلد  ناراب ، .دنک  یم  سیخ  ار  اه  هچوک  توراب ، يوب  اب  هتخیمآ  ناراب 
.يدازآ ناقشاع  گوس  رد  هدروخ ،

.دش رتوبک  اهدص  زاورپ  يوکس  هلاژ ، نادیم  و  ... 

«. تسین رتوبک  نایاپ  گرم  »

هدازربکا ریما  / درابب ناراب  وگب 

نوخ زا  هدییور  ياه  هلال  نیمزرس  نیا  .دنا  هدروآرب  كاخ  زا  رس  يدایز  ياه  هلال  اجنیا  درابب ! نادیم  نیمه  یلاوح  رب  وگب  ار  ناراب 
هک ییاه  هلال  دنا ؛ هتـشارفارب  دق  نوخ  زا  يرابیوج  رب  دـنچ  ره  تسا ؛ هتفرگ  ناج  رواب ، لالز  رد  ناشیاه  هشیر  هک  ییاه  هلال  تسا ؛

.هنامز هتسب  ياه  شوگ  رد  دنا  هداد  رس  يدازآ  دایرف  ماف ، خرس  ییاه  مچرپ  نانوچ 
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.تسا قشع  نادیم  هک  رازراک ، نادیم  هن  هک  یناد  یم  درابب ؛ نادیم  نیمه  یلاوح  رب  وگب  ار  ناراب 

نداد نوکت  تسد  هخاش  زا  نداتفا  تقو  اگرب  »

« نداد نوج  اکاخ  يور  نوخ  رپ  لد  اب  ارانا 

رگ ناریو  ردـق  ره  ینازخ ، چـیه  هک  یناتخرد  تشاد ؛ رت  لالز  ییاه  هشیدـنا  رد  هشیر  هک  دوب  لالز  يرواـب  تخرد ، ره  ياـه  هویم 
!؟ دروآرد ناشنت  زا  ار  قشاع  ناتخرد  خرس  زبس -  يالوش  هلولگ ، گرگت  اب  دناوت  یم  نازخ  مادک  .دروایب  ناشرد  ياپ  زا  تسناوتن 

، تسا قشع  هاوخ  نوخ  هاوخداد و  تسا و  هدروآرب  رـس  نوخ  هرجنح  زا  هک  يداـیرف  مه  نآ  تفرگ ؛ ار  داـیرف  يولج  دوش  یم  رگم 
قافن رکم و  ياه  قودنـصواگ  رد  دوب و  هدـش  غیرد  مدرم  زا  لاس  ناـیلاس  گـنرین ، هلیح و  هب  هک  يدازآ  تسا ؛ يدازآ  هاوخ  نوخ 
خرـس ياه  هلال  اجنیا  درابب ؛ نادـیم  نیا  یلاوح  رب  وگب  ار  ناراب  دوب !؟ ریـسا  دادبتـسا  ریجنز  لغ و  رد  هک  يدازآ  دروخ ، یم  كاـخ 

 . ...دنا هدروآرب  نوخ  كاخ و  زا  رس  يدایز 
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هبنش

رویرهش 1385  18

نابعش 1427  15

Sep.9.2006

( جع ) نامز ماما  رصع ، یلو  ترضح  دالیم 

يدمحم سابع  / تندمآ مارآ  رطع 

یم هک  کلپ  .دبایب  نایرج  دیآ ، یم  قفا  زا  هک  وت  مارآ  رطع  رد  یگدنز  دنک و  مالـس  وت  هب  ناهج  ات  دـنز  یم  نوریب  هناخ  زا  حـبص 
، دـنا هتـسشن  اه  هخاش  رب  ناشخرد  باداش و  هک  ییاه  هویم  هاگ ، نآ  دنیـشن ؛ یم  وگو  تفگ  هب  وت  ياه  مشچ  اـب  تاـنیاک  ییاـشگ ،

.دنناوخ یم  رعش  تیارب 

، خرس ياه  لگ  .دوش  یم  کیرات  نامسآ  يدنب ، یم  هک  کلپ  .يدیشروخ  زا  رت  نشور  هک  ییوت  تسا ؛ هدمآ  وت  ندید  يارب  حبص 
سفن اب  هک  تسا  یکچوک  هراوهگ  ناهج ، .تسا  هتفرگ  همـشچرس  وت  رطعم  ياه  سفن  زا  میـسن  دندش و  زاغآ  وت  دنخبل  نیتسخن  زا 

.دنوش یم  رو  هطوغ  یتخبشوخ  رد  دنسر و  یم  شمارآ  هب  وت  هناقشاع  ياهزاوآ  رد  شنانکاس  دروخ و  یم  بات  وت  ياه 

.تسا هدنام  ندش  هدنرپ  هناتسآ  رد  نیمز  وت ، اب  .دریگ  یم  مارآ  وت  کچوک  تونق  رد  شرع ،

.میرادن رتشیب  زاورپ  ات  هدنرپ  دنچ  وت  اب  ام 

.دوش یم  زیربل  رطعم  ياه  هفوکش  رطع  زا  ناهج  ینز ، یم  هک  دنخبل 
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.تساه هناورپ  رپ  نیرتابیز  تیاه  هدنخ  رطع 

! میدنویپب وت  شوغآ  يایرد  هب  نابرهم ، ياهدور  نیا  اب  شاک  يا 

.ینام یمن  زاب  نتفر  زا  هاگ  چیه  هک  ییوت  متفا ؛ یم  وت  دای  منیب ، یم  هک  ار  يدور  ره 

.نتفر هار  رد  هشیمه  ینایاپ و  یب  ایرد  مارآان  ياه  جوم  نوچ  هک  ییوت  .تسوت  ترفاسم  ياهزور  هتسخ  رفس ، هک  ییوت 

يوب اه ، هداج  .اه  هدنرپ  اهربا و  اهورـس ، اه ، جنران  همه  لثم  دـنتخومآ ؛ ار  وت  مان  رطع  كاخ ، تارذ  مامت  يدـمآ ، هک  زورما  نیمه 
رفاسم وت ، .دناوت  ياه  سفن  هب  هتشغآ  اهرطع ، همه  دنا و  هتخومآ  ار  وت  گنر  اه ، گربلگ  همه  .دنمهف  یم  هتسب  مشچ  ار  وت  ياپدر 

وت روبع  هناتسآ  رد  تندمآ ، نمی  هب  اهرد  دندیشک و  كرـس  تندید  يارب  اه  هرجنپ  مامت  زورما ، نیمه  .يا  هتـسکش  ياه  بلق  همه 
.دندش شوغآ  دنداتسیا و 

.دنک سح  نیمز  مامت  ار  وت  رطعم  توارط  ات  تفرگ  ندیراب  ناراب  زورما ، نیمه 

.دنک مالس  وت  هب  راب ، نیلوا  يارب  ناهج  ات  دنز  یم  نوریب  زور  هناخ  زا  باتش  اب  حبص ،

هب وت  ياپ  رد  تیدبا  دراپـس و  یم  لد  اهایؤر ، نیرتابیز  هب  یـسپاولد  نودب  تسا ، هدش  ریزارـس  قفا  زا  هک  وت  مارآ  رطع  رد  یگدنز 
.دسر یم  نایاپ 

ناوت یم  ار  وت  مان  قشع  هچ  ره  اب  : » دنیارـسب ات  دنهد  یم  مه  تسد  هب  تسد  تاملک ، دوش و  یم  زاغآ  وت  زا  زیچ  همه  زورما ، نیمه 
«. تشون

يدابآدوواد هموصعم  / تسا یندمآ  رای 

تسا یندمآ  راظتنا ، بش  شخب  غورف  »

تسا یندمآ  راسگمغ  یندمآ  قیفر ،

دنشاپ یم  بآ  رادید ، هچوک  كاخ  هب 

« تسا یندمآ  رای  رات ، نزب  هنارت ، ناوخب 

.دنک یم  مامت  ناینیمز  رب  ار  تجح  شندمآ ، اب  هک  تسا  یسک  دالیم  ناغارچ  ارماس ، ياه  هچوک  بشما ،

.دنیآ یم  سجرن  ینشور  مشچ  هب  هفوکش ، بآ و  زا  ییاه  هساک  اب  برقم ، ناگتشرف  دیآ و  یم  وا 

.دیپس سای  زا  ییاهدبس  اب  دباتش  یم  شزاوشیپ  هب  ناهج  دیآ و  یم 
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.دزیرگ یم  اه  هوک  نیرت  تسدرود  هب  شا  یتشهبیدرا  ياه  سفن  بارخ  هناخ  ناتسمز ، دننیشن و  یم  ورف  اه  نافوط 

.دنریگ یم  رس  زا  یناوج  نامریپ ، ياهزور  ییآ و  یم  وت  هتسخ ! ياه  لد  دوعوم  يا 

.راظتنا تخرد  رپ  ياه  هچوک  رد  دیآ  یم  دورف  راهب ، هواجک 

.دوش یم  لدب  شیور  زبس  يایؤر  هب  غاب ، هتفشآ  ياه  باوخ  تسین و  ینازخ  وت  اب 

.دنک یم  كربتم  ار  نامسآ  ناهد  هک  تسا  يا  هدیپس  تمان ،

.دراد یم  او  ینتورف  هب  ار  اه  مشچ  نیرت  یسامح  تهاگن ،

تتلادع ماب  رب  بیرغ ، ناخرس  هنیـس  دنوش و  هدوشگ  تروهظ  نشور  تمـس  هب  اه  هرجنپ  ات  دزیرب ، ورف  راظتنا ، دنلب  راوید  ات  درگزاب 
.دنهد رس  ییانشآ  هنارت 

.تسا نوفدم  یشومارف  رابغ  رد  نامیاه  هظحل  وت  یب  اه ! لاس  رفاسم  يا 

.دنز یم  نامدوپورات  رب  توخر  ياه  غیت  هک  هدوهیب  تسا  يرارکت  یگدنز ، تروضح ، یب 

.دنزیر یم  ناشکاخ  هب  دنیآ و  یم  دورف  ناماه  هفوکش  كزان  رکیپ  رب  یشحو ، ياهداب 

، روجنر هداد و  فک  زا  ربص  هک  يآ  زاب  دـنا ؟ هداتفا  اـپ  زا  تیوجو  تسج  هب  ناـماه  هیناـث  هک  يا  هدـش  ناـهنپ  ناـمز  ياـجک  رد  وت 
.میا هتسشن  هیوم  هب  ار  تراظتنا  ياه  هچوک 

تسوت هنایشآ  نم ، مشچ  رظنم  قاور 

تسوت هناخ  هناخ ، هک  آدورف  امن و  مرک 

يداب تهزن  / جرف ياعد  هلایپ  کی 

ار تا  هیرگرپ  ياه  هنارت  مامت  یناوت  یم  تفرگ ، تلد  اهایؤر  یـشومارف  زا  هاگره  هک  اه  یکیدزن  نیمه  رد  تسه  ییاج  ما  هدـینش 
! يدرگرب يراذگب و  اج  نآ  رانک  هشوگ و  رد 

تسا نشور  یغارچ  هشیمه  اجنآ 

بش نارفاسم  يارب 

.دنیآ یم  هدش  مگ  سگرن  نیرت  نیگمغ  باوخ  زا  هک 
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زونه شروبع  مارآ  رطع  اجنآ ،

.تسادیپ هداج  چیپ  نیرخآ  ات 
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؟ درب اجک  دوخ  اب  ار  راظتنا  هنهک  لفق  يافش  زار  دیسر ، هراتس  لزنمرس  هب  درک و  لابند  ار  شیاپدر  هک  يرئاز  نیلوا  مناد  یمن 

؛ تسه یسک  هک  ما  هدینش 

دراد شیوخ  ییاهنت  راب  هلوک  رد  ار  هتفر  داب  رب  ياه  هیوم  مامت  هک  ییاهر  حبص  نیرخآ  هاگرد  رب  هداتسیا 

.تسا هتسکش  شدای  هب  هک  ار  هدروخ  ناراب  ياه  غارچ  نآ  مامت  و 

؛ دینش یهاوخ  ار  هراتس  مالس  هنامرحم  رطع  يورب ، بورغ  تولخ  بناج  هب  هقالع  هار  زا  رگا 

؛ جرف ياعد  هلایپ  کی  ندیچ  یلاوح  هب  میورب  ایب  سپ 

ناتسمز خلت  باوخ  دیاش 

! دسرب رحس  هب 

نیدلاردب مظاکدمحم  / مییوگ یم  وت  زا  هک  ینامز 

ندـمآرد زاورپ  هب  يارب  تا  ینامـسآ  مان  .مینز  یم  طخ  یکی  یکی  ار  وت  یب  ياـه  باوخ  رعـش و  زا  یتلاـح  يور  هبور  میا  هتـسشن 
.تسا یفاک  ام  هتسخ  حور 

هویم نآ ، تعاس  ره  هک  دـشاب  یتخرد  ام  ياهزور  مامت  هک  دوش  يروط  شاک  .تسا  هدـنز  ناهج  مییوگ ، یم  وت  زا  هک  ینامز  اـهنت 
! دنک انبرط  اه  هچوک  تسا و  نشور  نابعش  همین  غارچ  هک  زورما  لثم  تسرد  دشاب ؛ وت  دای 

هجاوم تسوت ، مان  هک  يا  هزات  يوب  اب  نآ »  » ره هدنام ، سپ  هدز و  تلفغ  يایند  نیا  شاک  .تسا  هدیچیپ  اج  همه  يدـهم ،" ای   " رطع
! دوش

یمامت دـیلک  تسا و  دالیم  نشج  زورما ، .دنتـسین  دـلب  يرگید  راک  کـیربت ، ییوگدـمآ و  شوخ  زا  ریغ  فیطل ، ياـه  لزغ  زورما ،
.دخرچ یم  وت  دای  تمس  هب  تمحر  ياهرد 

، تسا رتشیب  شیاه  هژاو  هب  وت  فطل  هک  ار  ینابز  نآ  زورما  ًالـصا  میوگب ؟ هچ  .هریت  كاخ  يارب  دنریگ  یم  ندیراب  تیانع ، ياهربا 
.تمناوخب ات  زومایب  نم  هب 
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.تسا هتسکش  اپ  تسد و  محور ، دننام  تسرد  نم  ياه  فرح 

؟ سب دشاب و  لد  رد  وت  دای  اهنت  ات  دراد  یمرب  ار  اه  هلصاف  تکرح ، مادک  ترابع ، مادک  زومایب  نم  هب  الوم !

یماظن راشتسم  همغن  / سفن احیسم 

اب دـیآ ؛ یم  یـسفن  احیـسم  .متاـخ  اـت  تسا  مالـسلا  هیلع  مدآ  ثراو  هک  یـسفن  احیـسم  دـیآ ؛» یم  یـسفن  احیـسم  هک  لد  يا  هدژم  »
یسوم ياصع  اب  یسفن  احیسم  اه ، نافوت  هطرو  رد  تسا  حون  یتشک  راد  ناکس  هک  یسفن  احیـسم  تسد ، رد  یبن  نامیلـس  يرتشگنا 

انیب ار  اهروک  ات  دیآ  یم  ار ، هدز  مغ  ياه  لد  دنک  یم  هدنز  هک  ار ، ناسنا  دنک  یم  هدـنز  هک  یـسفن  احیـسم  تسد ، ردمالـسلا  هیلع 
.داش ار  ناگدید  مغ  دنک و  اناوت  ار  ناریقف  نشور ؛ ار  اه  لد  دنک و 

همادا تسا و  نآرق  ثراو  هک  یسفن  احیسم  .دشاب  ردام  هتسکش  يولهپ  ثراو  هک  دشاب ، ردپ  جنر  ثراو  هک  دیآ  یم  یـسفن  احیـسم 
.تراهط لسن  همادا  ترتع و 

ارهز همطاـف  كربـتم  حـیبست  اـب  مالـسلا ، هیلع  یلع  راـقفلاوذ  اـب  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  باـتک  اـب  دـیآ ؛ یم  یـسفن  احیـسم 
.مالسلا هیلع  لضفلاابا  هدروخ  ریت  کشم  اب  مالسلا و  هیلع  نیسح  نینوخ  همامع  اب  مالسلااهیلع ،

نیمز ات  دشابن ، اهنت  ناسنا  ات  دیآ  یم  شمان  يادنلب  هب  یتماق  اب  .یگدازآ  قشع و  خیرات  يادنلب  هب  یتماق  اب  دیآ ؛ یم  یـسفن  احیـسم 
.دشابن یلاخ  تجح  زا 

.دریگ یم  نشج  ار  شمدقم  ناهج ، دیآ و  یم 

.دنک یم  یناغارچ  ار  نابعش  دیآ و  یم 

ناردام هب  دـهد  یم  يدـیع  دـنخبل " ، " راظتنا ياه  هچوک  رد  دـنکارپ  یم  سگرن  لگ  .قشاع  ياه  نابایخ  رب  دـنز  یم  ترـصن  قاط 
.دیهش

.دنا هدینش  ار  شندمآ  ربخ  همه  .دوش  یم  نارابرون  اه  هیدهم 

.تسا نابعش  همین 

! داب كرابم  ناتدیع  ناقشاع 
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يداب تهزن  / ایرد بورغ  زا  وت  تشگزاب  تقو  رد 

درذگ یم  هک  اهزور  نیا 

یبیرغ روط  هب 

.دیآ یم  هتفر  ایرد  هب  درم  نآ  يوب 

، تسا رتوبک  هچ  ره  راگنا 

! ما هدرک  دیپس  تهار  هب  هدید  نینچ  نیا  هک  هتسشن  میاه  مشچ  قاور  رد 

؛ دنک يروبص  دیاب  لد  هک  وگن 

تیاه هعمج  حبص  هبدن  ياعد  اب  ملد  هک  تساه  تدم 

تسا هتفر  هدز و  رپ 

؛ تسین ياج  رب  ینوخ  هرطق  زج  و 

.وت ياپ  ریز  نتخیر  يارب  دشاب  مه  نآ 

وت نم و  نایم  راگنا 

؛ تسا هلصاف  نوخ  هرطق  کی  نیمه 

! خلت بورغ  کی  نیمه 

.مدوبن يدمآ ؛

ما یلاخ  ياج 

تسا نوخ  هرطق  هب  هتشغآ  رپ  کی 

تیاه مشچ  عولط  هب  شک  شیپ 

! ایرد بورغ  زا  تا  نتشگزاب  تقو  رد 

هدازربکا ریما  / عولط حبص 
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.دنک تسمرس  ار  ناهج  ات  دفکش  یم  اه  یقزار  بل  رب  تدالیم ، حبص  رد  هک  تسا  ییاعد  نیا  جرفلا ؛» کیلول  لجع  مهللا  »
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.دنراد بل  رب  اهرابیوج  تعولط ، حبص  رد  هک  تسا  يا  همزمز  نیا 

.دنروآرب كاخ  زا  رس  ات  دنناوخ  یم  اه  لگ  يارب  قشاع ، نالبلب  مامت  تدالیم ، حبص  رد  هک  تسا  يا  همغن  نیا 

هک ییاه  هوک  دـننک ؛ یم  رارکت  اه  هوک  يدـبا ، یکاوژپ  رد  تدالیم ، حبـص  رد  هک  تسا  ییادـص  نیا  جرفلا ؛» کیلول  لجع  مهللا  »
من من  ناراب ، تدالیم ، حبص  رد  هک  تسا  یمنرت  نیا  .يراذگب  ناشیاه  هناش  هاگ  هیکت  رب  اپ  ات  دنا  هدرک  ملع  دق  قفا  رد  تبالـصرپ ،

لایس نایرج  رد  هشیر  هک  یناتخرد  دننک ، شک  شیپ  وت  هب  ار  اه  مالس  نیرتزبس  ات  دنک  یم  همزمز  غاب  شوگ  رد  هتـسهآ  هتـسهآ  و 
.دنراد قشع 

.دنروآ یم  بل  رب  مارآ  مارآ  تعولط ، حبص  رد  ناگراتس  هک  تسا  يرکذ  نیا 

رد قرشم ، نیمادک  رد  مینک ؛ یم  تیؤر  یک  ار  تیور  دیشروخ  هک  وگب  تعولط ، حبص  رد  اقآ ! اما 

؟ دیع حبص  نیمادک 

میا هدنام  دیشروخ  تیؤر  راظتنا  رد  »

« میا هدنام  دیع  ندمآ  راودیما 

.دسرب نایاپ  هب  بش  وت ، اب  ات  روآرب  رس  هریت  ياهربا  تشپ  زا  دنلب ! الاب  دیشروخ 

«. جرفلا کیلول  لجع  مهللا  »

يرون ماهلا  / تدالیم زور 

یم نامهم  تا  هدنخ  نیریـش  ياه  هویم  هب  ار  ام  وت  و  هناورپ -  هخاش  دنچ  اب  میدـمآ -  یم  ترادـید  هب  تدالیم  زور  دـش  یم  شاک 
! يدرک

؛ خرس لُگ  هب  تسا  هدنامن  يزیچ  هک  میهد  یم  هدعو  ناملد  هب  لاس  ره  وت ، دالیم  زور 

قشاع ام  دوش و  یم  میسقت  ناهج  ناگنسرگ  نیب  سای ، لگ  ساسحا  دبات ، یم  نادرگ  باتفآ  دراب ، یم  کخیم  رطع  رگید ، مدق  ود 
.میوش یم  دلوتم  هرابود  هشیمه ، زا  رت 
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.تسرپ نوخ  ناشافخ  فوخم  ياه  نادنز  ندش  لیطعت  لثم  میهاوخ ؛ یم  هتسکش  ار  بش  مسلط 

.دشاب ناهنپ  ام  زا  امش  هاگن  هلعش  رگا  تسین ؛ نکمم  همه  نیا  نتساوخ 

.میشاب هدرکن  دیشروخ  اج  کی  ار  نامیاه  یگتسخ  يژرنا  میشاب و  هدشن  سوناف  همه  ام  رگا 

.مینک یم  تمیدقت  ار  ناریا  هناقشاع  ياه  هژورپ  همه  تدالیم ، زور 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ...يدنخ یم  وت 

.تسا ناقفخ  اهراصح و  يارماس  نامه  ارماس ،» »

.هتسشن رتسکاخ  هب  ياه  نابایخ  هتخوس و  ياه  لخن  يوب  بادرم ، سفق و  يوب  دهد ؛ یم  تبرغ  يوب  شیاه  هچوک 

.هدروخ ناراب  ياه  كاخ  يوب  مدنگ و  لگ  يوب  تفرگ ؛ لگ  يوب  ردپ ، هناخ  يدمآ ، هک  وت 

.دنتسشن شابداش  هب  ار  تندمآ  اه  هنذام  دندش و  رورپ  هناورپ  اه  هچوک  دییاس و  اه  نامسآ  رب  رس  رهش ، يدمآ ، هک  وت 

.تخیر تنابل  يور  دنخبل  لگ  دیسوب و  ردپ  ار  تیاه  کشا  یتسیرگ ، يدمآ و  هک  وت 

دبـس تشهب ، عیفر  ياه  غاب  نماد  زا  دور ، یم  الاب  هک  شیاه  تسد  راگنا ، تسا ، هتفرگ  هکیالم  لاب  يوب  شا  هداجـس  هک  مه  رداـم 
.دنک یم  رپ  ار  هناخ  ياضف  تشهب ، يوب  دنیچ و  یم  لگ  دبس 

.دنوش یم  رتروراب  تشهب ، ياه  غاب  يدنخ و  یم  وت  .دنوش  یم  تسم  تمسبت  هحفن  زا  نایشرع  يدنخ و  یم  وت 

.دوش یم  کیدزن  دلوت  هناراهب  هب  نیمز  يدنخ و  یم  وت 

.دوش یم  تفاوط  هنشت  نامسآ ،

يریدن هیقر  / باوخ مسلط 

يزورما يایند  تعسو  زا  ما  هتسخ  لد 

يزورما يارحص  شکرس و  نامسآ  زا 
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دنشوماخ درس و  هک  ناشفشتآ  همه  نیا  زا 

يزورما ياغوغ  روآ  ماسرس  مجح  اب 

دزیخ یمنرب  تلفغ  باوخ  زا  یسک  اجنیا 

يزورما ياه  بش  رثکا  دنرادن  ادرف 

هتینردم ریسکا  راوآ  هسلخ  رد 

يزورما يادوب  دبا  زور  ات  تسا  قرغ 

! حون اپرب  تسا ، نافوت  جاتحم  ام  يایند 

يزورما يایرد  دنک ، نایغط  هدب ، نامرف 

مگردرس حابشا  يرتسکاخ  یملاع  رد 

يزورما ياهنت  مدرم  مامت  ینعی 

وش یهار  زیخرب و  نامن  ام  راظتنا  مشچ 

! يزورما يالوم  ار  باوخ  مسلط  نکشب 

ار تقامح  زنل  ام  نامشچ  زا  رادرب 

يزورما ياز  مهوت  زرم  دنکشب  ات 

ار خزود  هب  ور  ياه  هداجس  نزب  شتآ 

يزورما يامرس  تدش  زا  دوش  مک  ات 

هدازربکا ریما  / قشاع ياه  هداج 

وت نشور  هاگن  یب  ام  مینیب  یمن  ُدصقم 

وت نهاریپ  زا  يرطع  هرایب  سین  یمیسن  چیه 

هحاو هب  هحاو  میدیزرل  الیل  ثم  نونجم  ثم 
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ههار هتسخ  نوماهاپ  هدنومن  یقاب  یسفن 

هش یمن  یباتفآ  شحبص  مه  نومسآ  تهاگن  یب 
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هش یمن  یبآ  شهاگن  هروشب  وشور  ردقچ ، ره 

اجنیا تساوه  یطحق  وت  سفن  حیسم  وک 

اجنیا تسامدآ  هساو  یعطق  گرم  هی  یگدنز 

هرادن وسوس  هراتس  انومسآ  ضبن  يوت 

هرادن وب  هیذغاک ، هتفکش  وت  یب  یلگ  ره 

وت یب  هلاحم  نومسآ  ندیرپ  زاورپ و  هساو 

وت یب  هلابو  رپ ، لاب و  هدنرپ  ره  شود  يور 

ییاهر خرس  مچرپ  تسوت  ياتسد  وت  مدینش 

ییایب ات  نهار  هب  شچ  حبص  قشاع  ياه  هداج 

هدازربکا ریما  / رصتخم حرش 

وت زا  رترود  هک  ...زا  میدش  رود  ردقچ 

وت زا  ربخ  یب  میتسه و  وت  راوج  رد  هک 

میدش هاگن  هرجنپ  رد  هرجنپ  ردقچ 

وت زا  ربخ  کی  درواین  هدیپس  کی  و 

تفر وس  ره  هب  وت  لابند  هب  هداج  هچ  ره  و 

وت زا  رفس  نیا  دروآ  ندماین »  » طقف

ینعی ندماین  اب  یتیب  ره  عورش 

: وت زا  رصتخم  حرش  نیا  هب  رعش  هدیسر 

ایند نیا  رد  یسک  وت  ندمآ  يارب 

...وت زا  رتشیب  چیه  ترظتنم  هدوبن 
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نافعضتسم یناهج  زور 

یجنپ هجیدخ  / تلادع زور 

ار رـشب  جنر  هک  تسا  يا  هرازه  .تسا  هداتفا  هرامـش  هب  تلادع  ياه  سفن  دادیب ، ریگ  سفن  موجه  رد  .دـهد  یم  نایـصع  معط  اوه ،
يادـص زا  ناـهج ، زا  هشوـگ  چـیه  .كاـخ  هرتـسگ  رد  تسا  هـتفرگ  ناـیرج  يا  هناـخدور  نوـچ  هودـنا ، .دـشک  یم  هدرُگ  رب  نـیمز 

دتمم يادـص  خـیرات ، يازفا  تشحو  ياـه  نـالاد  زا  .تسا  ملظ  هفقو  یب  هاـگ  نـالوج  اـیند ، هشوگ  شـش  تسین ، یلاـخ  تیموـلظم 
.دسر یم  شوگ  هب  رشب  تیمولظم 

تـسج هب  هک  ناکدوک  هناموصعم  ياه  هجـض  زج  تسین ؛ ییادـص  .اه  سکرک  ینار  سوه  يارب  تسا  هدـش  یهاگ  هجنکـش  اـیند ،
.دننک ناهنپ  ار  ناش  یگراوآ  ات  دنتسه  یهانپ  ناج  يوجو 

.تسا هدش  ریپ  اه  سکرک  ياه  مدق  ریز  نامسآ ،

.تساهداژن اه و  گنر  يرترب  يدژارت  زا  يا  هصالخ  ایند ، .تسا  عونمم  نارتوبک  يارب  زاورپ 

.دنربب امغی  هب  ار  رشب  تخبشوخ  تشونرس  دنهاوخ  یم  هک  رگتراغ  ییاه  تسد  زا  هدش  رپ  ایند 
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عونمم اجنیا  توکس ، زج  هب  هژاو  ره  عونمم  ادرف  رکف  تساجرباپ  بش ، ! » تساه متس  اه و  ضیعبت  خزود  ایند ،

(1)« .عونمم ایرد ، جوم ، دور ، زا  یفرح  شباوخ  ددرگن  هتفشآ  بادرم ، ات 

هرایس تسا ؛ نیمز  اجنیا  .كاخ  هرطاخ  زا  دنا  هتفرگ  ار  شیور  هنارت  .نیمز  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  دنز  یم  مدق  اورپ  یب  گرم ،
.قارع يادص  نیطسلف ، يادص  رشب ! تیمولظم  يادص  نایصع ! نادرگرس 

.دنتسه نیمز  یقیقح  ناثراو  نافعضتسم ، اهنت  .تسا  یمتح  ادخ  هدعو  اما 

.دیآ یم  وا  زور  کی  .دور  یم  رانک  اهربا  زور  کی 

يدیمح مثیم  / تسوت زور  ادرف 

.دربب نیب  زا  ار  وت  ياه  تسد  تیمیمص  دنک و  وحم  تهاگن  زا  ار  دنخبل  دریگب ، وت  بلق  زا  ار  تقادص  تسناوتن  هنامز 

.يروآ یم  هناخ  هب  اه  تسد  نیمه  اب  زور  ره  ار  ینابرهم  اما  دنام ؛ یقاب  وت  ياه  تسد  كورچ  نیچ و  رد  نامز  جنر  طخ 

.تفرگ هزادنا  ار  درد  مجح  دیشک و  تسد  راگزور  ياپ  در  رب  ناوت  یم  تا  یناشیپ  طوطخ  رد 

نـشور هام  غارچ  اب  بش  دراد و  يا  هرجنپ  راوید ، ره  هک  ارچ  دـننک ؛ فیعـض  تلد  رد  ار  دـیما  رون  دـیابن  اه  هناـخ  نیرت  هایـس  یتح 
.تسا

هیدـه ناوت  یم  لگ  کی  اب  ار  راهب  یناد  یم  وت  .تشاذـگ  كدوک  باوخ  رد  دـیچ و  ناوت  یم  ار  اه  هراتـس  هک  یناد  یم  ار  نیا  وت 
.تسا یتقیقح  اهنیا  رد  دنخبل و  کی  اب  ار  ایند  پوت و  ای  کسورع  کی  اب  ار  دیع  نینچمه  درک ،
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تیربـک رتـخد  هصق  ینک و  یم  سمل  ار  بش  يراد ؛ تسود  شیامرـس  يارب  ار  فرب  ینک و  یمن  هاـگن  هرجنپ  تـشپ  زا  ار  هاـم  وـت 
.يزیر یم  کشا  ار  شورف 

دهاوخ رپرپ  ار  اه  لگ  داب  مادک  دنراب و  یم  اهربا  تقو  هچ  یناد  یم  بوخ  .يا  هدرک  هبرجت  ار  ییاهنت  معط  هام ، مشچ  رد  مشچ  وت 
.تسا یتقیقح  اهنیا  مامت  رد  هک  درک 

.تسا گنر  کی  هب  نامسآ  یکاخ ، هرک  نیا  همه  رد  یلو  ینک ؛ یم  هاگن  بش  نامسآ  هب  ایند  نیا  ياجک  رد  مناد  یمن 

! هوک لثم  تسیاب  دنروآرد ! اپ  زا  ار  وت  اه  مخز  راذگن 

! دور لثم  وش  يراج  بآ و  لثم  نامب  لالز 

میهاوخ اشامت  هب  ار  تقیقح  میزیخ و  یمرب  هشیمه  يارب  باوخ  زا  يزور  ایؤر ، یهاگ  سوباک ، یهاگ  .تسا  باوخ  یگدـنز  مامت 
.تسشن

دنوش و بآ  اه  فرب  هک  يزور  دیـسر ؛ دـنهاوخ  تقیقح  هب  زور  کی  وت  ياهوزرآ  .تسا  ناهنپ  یتقیقح  اهدرد  نیا  مامت  تشپ  رد 
.دنهد ناشن  ار  دوخ  اه  یهایس 

! نک هاگن  ادرف  هب  دنخب و  خلت  باوخ  نیا  سوباک  هب  وت  و 

.تسا نیفعضتسم  نآ  زا  ادرف  .دیسر  دهاوخ  دوز  ای  رید  هک  تسا  یتقیقح  ادرف 
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هبنشکی

رویرهش 1385  18

نابعش 1427  16

Sep.10.2006

نارهت هعمج  ماما  نیلوا  یناقلاط ، هللا  تیآ  تافو 

يدمحم سابع  / میسن زا  رتاهر 

یقاب ناشناج  رد  رادـید ، نیلوا  معط  زونه  .دـنراد  دای  هب  ار  بـالقنا  هعمج  زاـمن  هبطخ  نیتسخن  معط  ریـسم ، نیا  ياـه  تخرد  زونه 
.تسا

.تسا رو  هطوغ  تاملک ، رکس  رد  هیرطیق ، زونه 

.يا هژاو  نیرتمک  یب  زور ، نامه  ياه  هبطخ  نوچ  درک ؛ دنهاوخ  تیاور  هملک  هب  هملک  یسرپب ، اه  هدنرپ  زا  رگا 

.دننک همزمز  ار  تمان  هک  دنک  یم  ناشراداو  هاگآدوخان ، يروش  دنرذگ ، یم  هک  هیرطیق  زا  اهربا  زونه 

.تس یقاب  رهش  ناج  رد  يدناوخ ، ار  يدازآ  ياه  هبطخ  نیلوا  هک  يا  هعمج  نیلوا  رطع  زونه 
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یگدنرپ تذل  هشیمه  يدازآ ، ياوه  قاشنتسا  زا  سپ  ام  ات  يدنکارپ  اضف  رد  هملک  هب  هملک  ار  يدازآ 

.دنامب نامدای  هایس ، ياه  هلیم  زا  رود 

! دوب قشع  ياه  هلق  دتمم  ياه  حتف  فصو  هک  تتاملک  روش  ریخب ، شدای 

.دندرک یم  سح  ار  تمالک  قوش  روش و  تعامج ، هتسویپ  مه  هب  فوفص  ار ! ییاهر  يدرک  یم  زاوآ  ابیز  ردقچ 

رفـس ياوه  ینیـشن ، سفق  ياه  لاس  رد  هک  يا  هدنرپ  تسا ؛ هتفاتـش  نامـسآ  ترایز  هب  اه ، لاس  زا  دعب  هک  یتسنام  یم  ار  يا  هدنرپ 
.دوب هدش  زاورپ  هلصاف  سفق ، ياه  هلیم  هک  ییاه  لاس  دوب ؛ هدرک  شبات  یب 

.يدش یم  هدنرپ  وت  دنتفرگ و  یم  ناج  تتاملک ،

.یتسین ام  نایم  رد  وت  رگید  اما  بوخ ؛ -  ياهزور  نآ  اهزور -  نآ  زا  تسا  هتشاذگن  یلاسرید  زونه 

لاس هک  يا  هدنرپ  ره  زا  رتدازآ  يا ؛ هدرک  رفس  ینابرهم  ياه  تسدرود  هب  رحس ، میـسن  زا  رتاهر  .يا  هدیـشک  رپ  هک  تساه  لاس  وت 
.دشاب هدوب  نیشن  مه  نامسآ  رد  اه 

هب تنتفر  يادـص  هکنآ  یب  دـنک ، رادـیب  ار  اه  هداج  مارآ  باوخ  تیاه ، مدـق  راـبغ  هکنآ  یب  يا ؛ هدـش  رفـس  یهار  مارآ ، هدوسآ و 
.دسرب داب  شوگ 

.دروخب ناکت  یگرب  هکنآ  یب  یشک ؛ یم  رپ  ادص  یب  مارآ و 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / الصم شوغآ  زا  زاورپ 

.دنیشن یم  هعمج  ياه  هناش  رب  دیرجت ، مسبت و  رطع  دسوب و  یم  ار  وت  ياه  هدنخ  تختیاپ ، غاد  رهظ 

.يرب یم  الاب  روضح  يادنلب  هب  ار  تتونق  ياه  تسد  یتسیا و  یم  تبالصاب  ار  هعمج  زامن  رون و  هراونشج  نیلوا  هک  وت 
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.دننک یم  ادتقا  وت  هب  ار  ناشزامن  لد ، نارازه  يوش و  یم  ربهر  ار  ناناملسم  تدحو  شیامه  نیلوا  هک  وت 

* * *

ار مدرم  غاد  تسا و  هدیـشک  غاد  هک  يدرم  اهراصح ؛ اهدـیعبت و  لسن  زا  يدرم  ياه  هبطخ  گنهآ  زا  دوش  یم  رپ  ناـمز ، شوگ  ... 
یم هک  يدرم  .دز  یم  فرح  دـیما  روانت  تخرد  نشور و  ياهادرف  زا  تفگ ، یم  راهب  زا  تفگ ، یم  ادـخ  زا  هک  يدرم  دـمهف ، یم 

.شناگنشت ماک  رد  ار  تاملک  تخیر و  یم  تاملک  ناج  رد  ار  تقادص  رون و  داتسیا و 

.دندرب یم  دای  زا  ار  دوخ  ياهدرد  دندش و  یم  مارآ  درم ، نیا  تاملک  شراب  اب  رهش ، هتسخ  ياه  هناش 

.دنروایب ماود  ار  شندوب  دنتسناوتن 

.دنتخیر نیشتآ  ياه  هلولگ  ناج  رد  ار  ناش  مشخ 

.دننک مارآ  ار  ناشیاه  لد  ناشیاه  هنیک  همه  اب  ات  دنتساوخ 

.درب اه  نامسآ  هب  دیشک و  شوغآ  رد  ار  وا  هلولگ  دنداد و  نامرف  هلولگ  هب 

.دزن وناز  تختیاپ  يالصم  تفر ، هک  وا  ... 

.تفرگن لغب  مغ  يوناز  تسشنن و 

.دش ریثکت  یناقلاط »  » دیشورخ و دش و  ناشفشتآ 

.دهد یم  ار  وا  زامن  رطع  الصم ، تمس  راهچ  تسا ، زونه  هک  مه  زونه 

.دتسیا یم  زامن  هب  وا  يارفا  تماق  هب  خیرات ، خیرات و  شوگ  رد  دناوخ  یم  هبطخ  وا  هعمج  ره  تسا ، زونه  هک  مه  زونه 
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نیدلاردب مظاکدمحم  / نایب ياه  ییانشور  نزخم 

.تفاین ار  وت  اما  تفرگ ؛ ار  ربانم  یمامت  سردآ  دیشروخ ، .تسا  هدنام  یلاخ  ترگرادیب  يادص  زا  نوبیرت 

.ینک یم  انعم  نانآ  يارب  ار  فده  یبات و  یم  ناقشاع  ياه  لد  رب  هنوگچ  هک  دید  یم  .وت  نآرق » زا  يوترپ   » هب دوب  هدرک  ادتقا 

ياه شزرا  دیراب و  یم  تمالک  يامیـس  زا  رطـس  رطـس  یگنادواج ، .رطع  دوب و  هدیپس  وت ، تانایب  لیوأت  بالقنا ! حیحـص  ظفلت  يا 
.دندوتس یم  ار  تا  یگدنز  هظحل  هظحل  ناسنا ، يالاو 

گنر و اه  مایق  يدـناوخ و  یم  هبطخ  .دـندش  یم  ریذـپ  ناکما  اه  بالقنا  یتفرگ و  یم  تسد  ملق  ناـیب ! ياـه  ییانـشور  نزخم  يا 
ندب الاب و  نس  نیا  دنیـشنب ! اپ  زا  اه  هاگ  هجنکـش  اه و  نادنز  رد  نامز » رذوبا   » ياه هدـیا  هک  اشاح  .دـنتفرگ  یم  دوخ  هب  یهلا  يوب 

دبـسرس لـگ  وت  .تفاکـش  یم  ار  اـه  یهایـس  تفر و  یم  شیپ  ناـنچمه  اـما  تا  هشیدـنا  داـتفا ؛ نادـنز  هب  اـهنت  هک  دوب  وـت  فـیحن 
.یتفر یم  ناتفصوید  فاصم  هب  رگنشور ، تایآ  اب  دوب و  هدرک  یبالقنا  ار  تراتفر  نآرق ، .يدوب  زرابم  نارونخس 

.ریذپب ار  نآ  تسا ؛ هدروآ  دورد  ياه  لگ  تسد  ترازم  گنس  يارب  زورما ، ناتسد 
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هبنشود

رویرهش 1385  20

نابعش 1427  17

Sep.11.2006

بارحم دیهش  نیمود  هللا ، همحر  یندم  هللا  تیآ  تداهش 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / ناراب لصف  ات 

! دوب وت  راوازس  ندیرپ  یگرزب و 

.تخرد هچ  ره  ربا ، هچ  ره  اهر ، هدنرپ  هچ  ره  دندوب  هدمآ  تلابقتسا  هب 

! تشاد نایرج  تیاه  نایرش  رد  تریغ  هک  يدهاجم  يا  تشادن ؛ يراگزاس  وت  اب  همهاو  سرت و 

! دوبن ناما  رد  تا  يدازآ  زا  زگره  تییاهب ، هقرف  هک  يدرمناوج  يا 

! یتخومآ ینیمخ  شیوخ  يالوم  بتکم  رد  ار  نافرع  هفسلف و  سرد  هک  يدرمدازآ  يا 
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ناتـسد نآ ، زا  سپ  ات  يدوب  هدید  شیوخ  رـس  رب  ار  ردپ  هیاس  لاس  ردام و 16  هیاس  لاس  راهچ  اهنت  هک  نامیا  ییاـهر و  رورـس  يا 
! دشاب نیمز  ناریا  ناتسوب  ياه  هتوب  نیرتاهنت  نیرت و  بیرغ  نابیاس  تا ، يراهب  هشیمه 

! زبس يدوب و  يراهب  ناراب ، لصف  ات  شیور  زاغآ  زا  هک  يدرمناوج  يا 

.دش تا  یگدنز  بیشن  زارف و  همه  نآ  ماجنارس  داهتجا ، هک  يدهتجم  يا 

! تسا يراج  تزبس  حور  رد  تماقتسا ، تیاه و  گر  رد  دهز ، یتسیز و  هداس  هک  ییاسراپ  يا 

.دنراد ار  مالسا  ناییادف  يامرگ  هک  یناتسد  دنا ؛ نامسآ  هب  ور  تیاه  تسد 

یماظن راشتسم  همغن  / رون يایرد  درونهر 

نیمادـک لـمعلا ؛» ریخ  یلع  یح  « ؛» هولـصلا یلع  یح   » .تسوت ینامـسآ  مغ  راد  غاد  نیمز ، ار و  تندـیدن  دـنک  یم  ضغب  نامـسآ ،
!؟ دشاب هدیشون  تداهش  دهش  زا  نآ  دهشا »  » دروخب و هرگ  ناگتشرف  مالس  اب  شمالس  هک  يزامن  نآ  زا  رتابیز  زامن ،

تیدوبع ماقم  رد  تسا  عوشخ  تیاهن  هک  یعوکر  زا  رتابیز  عوکر ، نیمادک  دناسرب و  ادخ  هب  ار  لد  هک  یمایق  زا  رترب  مایق ، نیمادک 
!؟ وا

هدنب هاگداعیم  تسا ؛ ناقشاع  هاگداعیم  هک  بارحم  .دنز  یم  هسوب  تنینوخ  يابع  رب  بارحم ، ار و  تندیدن  دنک  یم  ضغب  نامسآ ،
، هناگی رای  رادـید  رادـید ، نیریـش  هظحل  تسا ؛ لاصو  هظحل  زامن ، قوشعم و  قشاع و  هاگداعیم  دوصقم ، ورهر و  هاگداعیم  دوبعم ، و 

.نیملاعلا بر  رادید 

«. دنزامن رد  مئاد  هک  نانآ  اشوخ  »
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.دنشون یم  تداهش  دهش  هک  نانآ  اشوخ  دننیب ! یم  ار  وت  زامن ، رد  هک  نانآ  اشوخ 

! تسا غرمیس  زاورپ  هصرع  ناشهاگنالوج ، هک  نانآ  اشوخ 

اشوخ دنا ! هدز  یبوط  هخاش  رب  لسوت  تسد  هک  نانآ  نوخ  تسا ! مزمز  رثوک و  همـشچرس  ناش ، یناهنپ  ياه  کشا  هک  نانآ  اشوخ 
! دنهاوخ یمن  وت  زج  وت  زا  تونق ، هک  نانآ 

! ینک یم  تباجا  ار  ناش  هتساوخ  وت  هک  نانآ  اشوخ 

! قشاع نارابت  ینامسآ  اشوخ  رون ! يایرد  نادرونهر  اشوخ  دنناوخ ! یم  ار  وت  مان  هک  نانآ  مان  اشوخ 

نیرتهب يارب  ار  هظحل  نیرتهبمالسلا  هیلع  یلع  ناش  يالوم  نوچ  هک  نانآ  نامسآ ؛ بارحم  رد  هدنز  دنزامن و  دیهـش  هک  نانآ  اشوخ 
هردـص نازابهاش  دـنا و  نیملاعلا  بر  هاگرد  لوبقم  هک  نانآ  دـننیمز ، يور  رب  دـنوادخ  ياه  هناشن  هک  ناـنآ  دـنا ؛ هدـیزگرب  رادـید 

! دننیشن

! یندم دیهش  مان  داب  كربتم  .نیئآ  قشع و  هدر  يادهش  مان  داب  كربتم  نانآ ! مان  داب  كربتم 
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هبنشود

رویرهش 1385  27

نابعش 1427  24

Sep.18.2006

رایرهش داتسا  تشادگرزب  زور 

ییاضر هدیمح  / ابابردیح

اهر راهب  رد  .تیب  تیب  مدنازوس  یم  دشاب ؛ هتفرگ  شتآ  تسفن  هک  دبوک  یم  نانچنآ  تیاه  گر  رد  رعـش  زوس  .ما  هدش  زیربل  وت  زا 
.ار وت  تسین  يا  یشوماخ  .ما  هدنام  هریخ  ار  تمالک  یتماق  دنلب  .يا  هدش 

تاملک نامـسآ ، زا  ات  يا  هدرک  دنلب  تسد  يا و  هدـیچیپ  تاملک  يالوش  رد  لزغ  لزغ  راودیـشروخ .-  یـشخرد -  یم  هراتـس  یب 
یم تباکر  رد  تاملک ، .دنک  یم  مبات  یب  تخس  تسا ، هتفهن  تیاهرعش  رد  هک  يزوس  .دنک  یم  تشیوخ  یب  رعش ، .ینیچب  یـسدق 

.يزات یم  شیپ  دنسر ؛ یمن  وت  هب  دنود و 

یم هشیمه  زا  رت  هدـنز  هژاو ، ره  اب  .تسوت  گرزب  تلاسر  رعـش ، .دـشک  یم  نونج  هب  ار  ناجیابرذآ  تسفن ، هروطـسا  اـباب !» ردـیح  »
الاب تسا ، هتـشاذگ  تا  هشیدـنا  ياپ  رون ، هک  ینابدرن  زا  .يزیر  یم  رعـش  ماج  رد  هعرج  هعرج  ار  تا  هتفـشآ  حور  هژاو ، ره  اب  .یپت 

هب يا و  هتفر 
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اب يوش  یم  رارکت  .تسا  هدرک  روش  زا  بلابل  ار  وت  رعش ، .تسا  هدرک  زاغآ  ار  بیجع  یناجیه  وت  رد  رعش  .یشک  یم  تسد  نامسآ 
.تلد اب  اهرعش  دپت و  یم  اهرعش  يارب  تلد  .تسا  هدنکآ  روش  زا  تیادص  .قشع 

یتقو دنام ؛ یهاوخن  زاورپ  لاب و  یب  .تسا  هدوشگ  نامسآ  لالز  یبآ  هب  ور  تهاگن ، ياه  هرجنپ  یتقو  دنام ؛ یهاوخن  زاورپ  ِلاب  یب 
.دنک یم  لگ  تیاه  مشچ  يور  هبور  دیشروخ ،

زا اـت  يا  هتـشاذگ  تاـملک  يور  هبور  يا  هنیآ  .دـنزیر  یم  رطع  تمـالک  رد  ناـجیابرذآ ، ياـه  لـگ  ماـمت  ییارـس و  یم  هناقاتـشم 
.دنوش نتسیز  قاتشم  تیادص ، ساکعنا 

یلجت تسفن ، ظفاح .»  » روش زا  يا  هدش  هدنکآ  بوخ  .ار  میسن  يراد  یم  او  ناکت  هب  اباب ! ردیح 

.ینک یم  دیواج  ار  رعش  ییارس و  یم  یتقو  تسا ؛ رون  ياه  نافوت 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ابابردیح

، اهرابیوج ياه  تسد  زا  دنتسرفب  هیده  هشفنب »  » و قبنز »  » تیارب هک  تسدالاب  ياه  يدابآ  ناکرتخد 

، دنوش لزغت  زا  رپ  اباب » ردیح   » عیفر ناماد  رد  هک  اهرابیوج 

، دنشاب هدناسر  اه  نمرخ  هب  ار  مدنگ  ياه  هشوخ  هک  یمیمص  ناگدازاتسور 

، دزیرب ین »  » يولگ رد  ار  شیاه  یگنتلد  دراذگب و  اه  ناتسهوک  رب  رس  هک  قشاع  ناپوچ 

، دوش هزات  نان  رطع  زا  رپ  هک  هعمج  ناهاگرحس  رد  بانکشخ ،»  » ياه هچوک 

، دنک فراعت  هچوک  نارباع  هب  هزات  نان  هک  هلاخ » همطاف  »

، دچیپب اه  هوک  هندرگ  رد  اه  هچب  نآرق  يادص  دنک و  ریاد  هرابود  ار  سرد  بتکم  هک  میهاربا » الم  »

ياه هرجنپ  مامت  دش و  دهاوخ  دایرف  مناهد  رد  وت  مان  دای و  هرابود  دنـسرب ، هک  همـشچ  زاغآ  هب  شود ، هب  هزوک  يدابآ ، ناکرتخد  و 
! رعاش هدازاتسور  يا  دوشگ ، دهاوخ  ار  هتسب 

! رعاش ما ، هتفر  ياهزور  نارگن  لد  وت  لثم  مه  نم 
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.تسا یلاخ  اه  کبک  زاورپ  اهرابیوج و  همزمز  زا  شنماد  تسین ؛ اهزورید  هدیشک  تماق  اباب ،» ردیح  »

.دنک یمن  فراعت  هزات  نان  شنارباع  هب  حبص  مد  بانکشخ ،» »

.دزیگنا یمنرب  ناسنا  رد  ار  غاد  ياچ  ناجنف  کی  ندروخ  سح  هیاسمه ، روامس  لغ  لغ 

! دنهد یمن  يدیع  یگنر » غرم  مخت   » اه هچب  هب  اه  هیاسمه  رگید  دوش ، یم  هک  دیع  دننک و  یمن  ممارآ  اه  « قیشاع  » زاس يادص 

اب اباب  ردـیح  ندینـش  يدرب ! تدوخ  اب  یتخیر و  دوخ  هچقب  رد  هک  راگنا  ار  اه  هرطاخ  مامت  .تفرگ  دوکر  يوب  اتـسور  یتفر ، هک  وت 
.تسا يرگید  يایند  وت ، مرگ  يادص 

! موش یم  ندش  كدوک  گنتلد  ردقچ  مریگ ، یم  تسد  رد  ار  اباب » ردیح   » هک اهزور  نیا 

...و ناتسمز  لد  رد  هلاپات  ياه  یسرک  يامرگ  و  هنن » يراق   » ياه هصق  نادیم و  رد  قیشاع  يادص 

: هک فیح  یلو 

تسا يا  هدنبیرف  ایند ، اباب ! ردیح  »

تسا هدنام  راگدای  هب  نامیلس  حون و  زا  هک  ییایند 

«. اه یتخس  درد و  دلو و  داز و  يایند 
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یسراپ بدا  رعش و  زور 

يدمحم سابع  / تسا قشع  رعش ،

طخ یه  هک  یـسیونب  طلغ  تسا  بوخ  هک  تسا  یقـشم  قشع ،  » .ییانـشور رد  دوش  هنادواج  قشع  اـت  دـنیآ  یم  عامـس  هب  تاـملک ،
(1) «. یسیونب طخ  رس  یه  ینزب ،

زار رعـش ، .دـننک  یعادـت  ار  دوواد  یمارگ  ياـهزاوآ  قشع ، زا  رطعم  اـت  دـنوش ، رعـش  اـت  دـنا  هتفرگن  تراـسا  يوب  دوخ  هب  اـه  هژاو 
.تسا تاملک  یگنادواج 

.تسا دوبعم  هناگی  اب  وگو  تفگ  ثیدح  نیرت  هناقشاع  رعش ،

.دراذگ یم  اج  ندیشک  لاب  یکلپ  هب  ار  نامسآ  تفه  هک  تسا  يا  هناهب  یب  ياهزاورپ  تسا ؛ تمکح  رعش ،

شیوخ یپ  رد  ار  قشاع  ياهدور  هک  دهد  یم  ار  خرس  یبیس  يوب  هژاو ، ره  .زیگناروش  ياه  هژاو  نیا  زا  دنیآ  یم  قوش  هب  تانئاک ،
.دناشک یم 

رعـش هژاو  هژاو  یلزا  تمکح  ات  دنا  هدش  هدیرفآ  دنا ؛ هدش  هدـیرفآ  ام  ياه  ناج  ندرک  هدـنرپ  يارب  هک  دـنا  قشع  ناربمایپ  تاملک ،
.دنک رارق  یب  ار  ام  رارق  دوش و 

لگ يوب  بش ، .دنوش  ایقاقا  زا  رطعم  تیاه ، سفن  دریگب و  میسن  رطع  يوب  تناهد  شندناوخ ، زا  ات  تسا  خرس  ياه  لگ  رطع  رعش ،
هدش نازیوآ  تلد  هناخ  راوید  ياه  هناشرس  زا  هک  تسا  ییوب  بش  ياه 
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ياه تخرد  زاورپ  لاب  رعـش ، .دنوش  یم  متخ  دنوادخ  هناخ  هب  هک  دنک  یم  ییاه  هچوک  یهار  ار  وت  تسم ، تسم  بش ، ره  تسا و 
.دنراد نتفر  ياوه  تساه  لاس  هک  تسا  يریگ  نیمز 

ياـهزور نیتسخن  رد  دـنوادخ  یناـبرهم  زار  دـنوادخ ، مظعا  مسا  زار  تسا ؛ زار  رعـش ، تسا ؛ زاوآ  تسا ، زاورپ  تسا ، زاـغآ  رعش ،
 . ...زار ناسنا ، هب  دنوادخ  هناقشاع  ياه  مالس  زار  تقلخ ،

رد ناگتشرف  ماهلا  رعش ، .تسا  قشع  يوداج  رعش ، .تساه  یگنتلد  هتسب  هشیمه  ياهرد  دیلک  رعش ،

.قشع رعش ، تسا و  رعش  قشع ، تسا و  رعش  رعش ، .تسا  نیمز  شیور  لصف 

نیدلاردب مظاکدمحم  / رون ياه  تیب  هب  تشگزاب 

! دننک یم  ون  ار  ناسنا  اهرارکت ، یخرب  اعقاو  .منیشن  یم  رارکت  هب  دشخرد ، یم  ناراب  لگ و  ياه  ثیدح  زا  هک  ار  يرتفد 

ساسحا هناخدور  رد  هک  ییایؤر  ره  مدقتعم  اما  تسا ، رایسب  اه  ناوید  هکنیا  اب  .تسا  هدشن  هدورـس  اهرعـش  یلیخ  منک  یم  ساسحا 
دیپس رعـش  هب  دیآ  یمرب  لد  زا  هک  ار  هچنآ  مامت  دوش  یم  هک  مدقتعم  تسین ؛ مهم  يدنب  بلاق  .تسا  هتفگن  رعـش  کی  تسا ، روانش 

.دهد یم  قوس  غاب  عولط  هب  ار  ام  همه  شدوخ  لد ، مینیب  یم  تقو ، نآ  دنادرگرب ؛ رون  ياه  تیب  هب  دنادرگزاب ،

.مینزب ار  عونمم » گرگت  دورو   » يولبات اه ، غاب  ردرس  رب  دورن ، نامدای 

زا يرـشق  چـیه  میراذـگب  دـیابن  هک  مشیدـنا  یم  میریگب ؛ هیاـم  ناوـج ، ياـه  گربـلگ  هشیدـنا  زا  دـیابن  ارچ  هک  مشیدـنا  یم  زورما 
.دنک ذوفن  رعش ، ینارون  هعماج  هب  یکیرات ،

هتفگ و ام -  ياهرعش  مینک  يراک  دیاب  .دنرایـشه  ناتریـس ، « بارهـس  » اما دننک ؛ لِگ  ار  بآ  هک  دیآ  یم  رانک  هشوگ و  زا  ییاهادص 
زیگناراهب ياه  هفوکـش  زا  یهاگن  .میربب  اه  هداجـس  هناخ  تولخ  هب  ار  سنُا  ياه  لزغت  دـیاب  .دنـشاب  هتـشاد  ملاـس  هیذـغت  هتفگن ، - 

.میزیرب لد  تشد  ناماد  هب  ار  يدنوادخ 

موب رب  ار  ادرف  هدـننکراودیما  ياه  گنر  مییایب و  هکنیا  تسین  یتخـس  راک  .میوش  یبآ  نامـسآ ، اب  ایرد  اـیرد  هک  مینک  يراـک  دـیاب 
هب دوخ  .بدا  حرفم  ياضف  رد  مییاـشگب  لاـب  رپ و  .مینزب  قرو  ار  یـسراپ  هتـشذگ  رود ، کـی  تسا  یفاـک  میزیرب ؛ شیوخ  ییاـهنت 

نیا نارایرهـش  تمـس  هب  نشور  يرفـس  رفـس ، هب  تشامگ  تمه  دیاب  .دوش  یم  رارقرب  هشیمه  يارب  حور ، ياه  هنیآ  اب  سامت  دوخ ،
.راید
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یجنپ هجیدخ  / بان ياه  هژاو 

! تسکش یمن  ار  توکس  ناراشبآ ، همزمز  يادص  رگا  دوب  یلاخ  ردقچ  ایند 

! درک یمن  هدز  مغ  تاظحل  شوپ  نت  ار  راهب  تفاطل  زاوآ ، شوخ  ناغرم  زاوآ  رگا  دش  یم  درس  تکاس و  ردقچ  ایند 

! درک یمن  سیخ  ار  نیمز  دولآرابغ  هرهچ  تاملک ، ناراب  رگا  دوبن ، ادص  رگا  دوب  اهنت  ردقچ  ایند 

.ار هراتس  لگ و  دورس و  ار  ناهج  هک  دوب  ادخ  یتسه  رعاش  لوا  دش و  هداز  رعش ،

.دشابن یلاخ  ناینامسآ  همزمز  زا  ناهج  ات  دندروآ  هیده  تسدارف ، ياه  غاب  زا  یمیسن  نوچ  ناگتشرف  ار  رعش 

رد گرتس ، يزار  نوچ  ار  رـشب  لاسرید  جنر  هک  دندمآ  ینالوسر  دـش و  هدازرعـش  لزغ ، زا  شیپ  یتیبود ، زا  شیپ  یعابر ، زا  شیپ 
.دندیشک یم  هنیس 

اه هژاو  .یتسه  ياه  گر  رد  دش  يراج  رعـش  سپ  .دوهـش  فشک و  ناروآ  مایپ  بان ؛ ياه  هژاو  زا  يراب  هلوک  اب  دندمآ ؛ ینالوسر 
.نارعاش هدیروش  ناج  هرتسگ  رب  دمآ  دورف  راو  هقعاص  یتسه .»  » قلاخ زا  دش  یتبهوم  رعش ، دندورس و  نارعاش  دنتفرگ ، ناج 

ار یباوخ  ره  دیوش و  یم  اه  لد  هنیآ  زا  ار  يراگنز  ره  شیاه ، هژاو  یقیسوم  هک  مالک  رالاس  هلفاق  دش و  ینامسآ  یتلاسر  رعـش ، و 
.دنکش یم 

« ...دنک یم  تیاکح  نوچ  ین  زا  ونشب  « ؛ داتفا خلب  هدیروش  ناج  هب  دش و  شتآ  رعش ، و 

.درک تیاکح  ار  ییانس  یگدادلد  زار  دش و  یماظن  ياه  یگدیروش  يالیل  رعش ، و 

.دیشخب یگنادواج  يدعس ، هب  دش و  ظفاح  بیغلا  ناسل  رعش ،

.یناولهپ ینامرهق و  ياه  مزب  زا  .دشاب  هسامح  يوار  ات  دمآ  رعش  .دش  هفطاع  ياه  هلچلچ  زا  رپ  ایند  دناکت و  ار  شیادر  رعش ،

.یگدادلد ياهزور  نیرت  غاد  رد  دشاب  شطع  نوخ و  قشع و  يوار  ات  دمآ  رعش 

.دشابن یلاخ  ناگتشرف  ياوجن  زا  نیمز  ات  درادرب ، ار  كالفا  كاخ و  هلصاف  ات  دمآ  رعش 

.تسا رشب  جنر  يایوگ  نابز  رعش ،
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.دشخرد یم  ناهج  تایبدا  كرات  رب  یسراپ ، بدا  رعش و  هک  تسا  ینایلاس 

.یسراپ بدا  رعش و  نیشنلد  یقیسوم  زا  هدش  رپ  ناهج ، هک  تسا  ینایلاس 

.تسایند ییاهنت  ياه  هظحل  شخب  مارآ  وگ ، یسراپ  نارعاش  هناقشاع  ياه  لزغت  هک  تسا  ینایلاس 

دنه نایطوط  همه  دنوش  نکشرکش  »

« دور یم  هلاگنب  هب  هک  یسراپ  دنق  نیز 

رعش كولس  رد  نامز  نیبب و  ناکم  یط 

« دور یم  هلاس  دص  هر  هبش  کی  لفط  نیاک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / اه مدآ  يآ 

تسا يربص  یب  ناراب  رشرش  اه ، نادوان  »

تسا يربا  اوه  مجح  هلصوح ، یب  نامسآ 

تام ياه  هشیش  يور  هب  یتشگنارس  َو 

« تسا يربا  ما  هناخ   » دسیون یم  رگید  راب 

.دنز یم  دایرف  ار  شیوخ  هغدغد  دزیر و  یم  اه  هژاو  يولگ  رد  ار  شتاساسحا  رعاش ،

شیاه شوگ  دنیـشن و  یم  یلایخ  یب  لحاس  رب  یگدنز ، جاوم  يایرد  رانک  رد  هک  هاگ  نآ  تسا ؛ ناسنا  یتوافت  یب  رعاش ، هغدـغد 
.تسین اونش  يرای ، دایرف  ندینش  يارب 

.دشک یم  وس  نآ  وس و  نیا  یگدنز ، هطرو  رد  دبوک و  یم  تشم  رعاش  هناش  رب  هک  تسا  یگدنز  نیگنس  ياه  جوم  نیا 

! دنزب دایرف  دنک  یم  ینیگنس  شا  هناش  رب  هک  ار  یتلاسر  ات  دهاوخ  یم  وا 

.اه یلایخ  یب  زا  اه ؛ یتوافت  یب  زا  تسا ؛ گنت  شلد  رعاش ،

.دسر یمن  ناشداد  هب  یسک  دوش و  یم  مگ  اه  یکیرات  رد  هک  ییاه  تسد  و  نت » رب  هماج  هرفس ، هب  نان  »

.تسا هدمآ  گنت  هب  غورف  یب  ياه  مشچ  درس و  ياه  مالس  حور و  یب  ياه  هدنخ  زا 
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.دراد هشیر  تیمیمص  تقادص و  هک  اجنآ  درب ، یم  هانپ  لگنج  ناماد  هب  دزیخ و  یمرب 

.دنشکب اه  لگ  رپرپ  ياه  هنوگ  رب  شزاون  تسد  دنهد و  میسن  تسد  رد  تسد  اه ، ناسنا  همه  دهاوخ  یم  رعاش 
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.دننک هیده  هیاسمه  كدوک  هب  دننیچب و  یلگ  هخاش  ناشدوخ ، هچغاب  زا  اه  ناسنا  هک  دهاوخ  یم  رعاش 

رب یکـشا  ات  دراپـسب  میـسن  تسد  هب  ار  لامتـسد  دـنک و  كاپ  ار  كرتخد  ياه  کشا  دوخ ، راد  لگ  لامتـسد  اب  هک  دـهاوخ  یم  وا 
.دزغلن يا  هنوگ 

«. دبوک یم  هتسخ  تسد  هب  ار  نیگنس  جوم   » تسا و تالکشم  هدنبوک  ياه  جوم  راتفرگ  هک  تسا  یسک  رکف  هب  رعاش ،

«. هدیرد تشحو  زا  مشچ  اب  ناهد  دراد  یم  زاب   » هک تفرگ  ار  يا  هبیرغ  ياه  تسد  درک و  دنلب  یتسد  هک  دیاب 

.دبوشآرب ار  کیرات  ياه  باوخ  هک  يدایرف  دراد ؛ ندرگ  رب  ار  ندز  دایرف  تلاسر  رعاش ،

اب يدرد  مه  يارب  ات  دنک  یم  مگ  اه  هژاو  نایم  رد  ار  دوخ  دناشوپ و  یم  گنشق  ياه  هژاو  اب  ار  شتلاسر  وا 

.دنیرفایب ار  هلمج  نیرتابیز  مدرم ، ياه  یسک  یب 

یمیظعلادبع همطاف  / قرو يور  هب  اهر 

...قرو يور  هب  ارم  مامت  هک  وش  دنلب 

قرو يور  هب  ادص  هژاو  هب  هژاو  زیرب 

« دنام یم  وت  نم و  يارب  تسادص  نیا  هک  »

...قرو يور  هب  اه  لاس  اهر  يادص  نیا  هک 

زاب ار  تدوخ  دوخ  هن ! ارم ، هرابود  ایب 

قرو يور  هب  اج  نایرگب و  ریگب و  لغب 

راذگم يا  هتفگ  چیه  سک  چیه  يارب 

قرو يور  هب  اهر  یناهج  نامب و  تدوخ 

« یتسه یندینش  وت  نم ! رعاش  هشیمه  »

قرو يور  هب  ار  وت  تیادخ  هدیرفآ  هک 
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دمهف یمن  سک  چیه  يوش و  یم  رعش »  » وت

!؟ قرو يور  هب  ارچ  يدیکچ  هرطق  هرطق  هک 

نیدلاردب مظاکدمحم  / لوبقم يا  هرجنح 

زیربت رتفد  زا  يرگید  سمش 

قشع فیدر  رد 

« ابابردیح  » يراگتسر هب  یتئیه  اب 

.مامتان تامارک  وا ، تایبا 

.رای رهش  وا : تایبا 

شدنسانش یم  هک  تسا  نینچ 

تس یقاب  »ش  تمحر يامه   » ات

قایس ون  درم  نهک 

یمیمص هالک  اب 

راهب تاملک  رطع  زا  يا  هرهچ  و 

، اه هموظنم  تشپ 

: دناوخ یم  نانچمه  لوبقم  يا  هرجنح 

یلع وت  يالو  تسم  ناوربش  »

« یلع وت  يادف  هب  ملاع  ناج 
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هعمج

رویرهش 1385  31

نابعش 1427  28

Sep.22.2006

سدقم عافد  هتفه  زاغآ 

يدمحم سابع  / دنلبرس ياه  هرخص  نوچ 

.منیشن یم  وگو  تفگ  هب  دیآ ، یم  میسن  هارمه  هک  وت  يراوتسا  رطع  اب  منک و  یم  مالس  باتفآ  هب  منز ، یم  نوریب  هناخ  زا  هک  حبص 

.متسرف یم  دورد  امش  دنلبرس  تریغ  هب  منز ، یم  نوریب  هناخ  زا  هک  حبص 

زا لایخ  یب  هک  يرادشک  ياه  هیاس  زا  اهورـس ، زا  داب ، زا  مریگ ؛ یم  ار  وت  ياپ  در  غارـس  همه  زا  منز ، یم  نوریب  هناخ  زا  هک  حـبص 
نابایخ زا  دـنزییاپ ، زیربل  هک  ییاه  گرب  زا  دـنا ، هدرک  زک  امرـس  زا  هک  یکچوک  ياه  کـشجنگ  زا  اـهربا ، زا  دـنرذگ ، یم  مراـنک 

.دنا هدش  بوکخیم  اهراوید  یگنس  ياه  هنیس  رب  هک  ییاهولبات  مامت  زا  یتح  .دنور  یم  اجک  هب  دنناد  یمن  هک  ییاه 

شومارف ار  زور  معط  هک  دـنامب  بش  راوید  تشپ  ردـقنآ  دـمهفن و  ار  تشهبیدرا  زگره  رگید  دـیاش  هک  مناـم  یم  یـسک  هب  وت ، یب 
.دنک
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! دنشچب ار  تندش  در  معط  میاه  باوخ  رگید ، راب  کی  دش  یم  شاک  .ما  هتفرگ  اه  هناورپ  رپ  زا  ار  تغارس  اه  تقو  یلیخ 

، هام هنیآ  رد  متفرگ و  یم  اه  هراتـس  زا  ار  تغارـس  بش  ره  يروایب ، ـالبرک  تبرت  ناـمیارب  اـت  يدوب  هتفر  هک  ار  یلاـس  تشه  ماـمت 
.شترضح ناتسآ  ياهرتوبک  همه  لثم  يا ؛ هدش  ییالبرک  الاح  مراد  متح  .مدز  یم  دنخبل  ار  تیابیز  دنخبل 

همه لثم  دـنهد ؛ یم  ار  وت  يوب  زین  يراـهب  ياـه  ناراـب  یتح  هک  ارچ  يا ؛ هدـش  رئاز  تسود ، میرح  رد  تساـه  لاـس  هک  مراد  متح 
.لگ رپ  هچغاب  نیا  ياهرطع 

.دنوش وت  رطع  ياه  سفن  رفاسم  دنراد  تسود  اه ، لگ  همه 

.وت ياه  باوخ  لابند  اه  بش  ماوت و  لابند  اهزور  هک  تسا  لاس  نیدنچ 

دنراشرـس هآ  درد و  زا  نم  ییاهنت  ياه  هنیآ  وت  یب  .دنوش  یم  قرغ  نایاپ  یب  ياهایرد  رد  میاه  باوخ  منک و  یم  مگ  ار  هام  وت  یب 
هرابود .دنریگ  یم  ناج  اه  شرآ  اه و  نتمهت  دنوش و  یم  هسامح  اهرعش  همه  دیآ ، یم  هک  وت  مان  .رو  هطوغ  مغ  رد  مناتـشگنارس  و 

الب ياه  نافوت  بوک  جوم  ار  ناش  هنیـس  وت ، هیاس  رد  دنلبرـس ، ياه  هرخـص  نوچ  هشیمه ، زا  رترورغم  اـت  دـنزیخ  یمرب  اـه  هروطـسا 
.دزومایب ار  يرادزرم  زار  امش ، ياه  مدق  رد  ات  دزیخ  یمرب  هرابود  شرآ  .دننک 

، وت یب  ام  ياـهراهب  .تشاد  هتفـشآ  یباوخ  یـشحو ، ياـهداب  میب  زا  هک  کـشخ  يراـسخاش  رب  دوب  یگرب  نوچ  كاـخ ، نیا  وت  یب 
یهاوخ يرای  يادـن  یـشاب و  هدرکن  مگ  ریدـغ  هکرب  رانک  رد  ارهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  ات  یتفر  وت  .گرزب  دوب  یمهوت 

.یشاب هتشاذگن  کیبل  یب  ارمالسلا  هیلع  نیسح 

.میباوخب هام  ییالال  اب  ناتخرد ، باوخ  زا  رت  هدوسآ  ياه  بش  ام ، ات  یتفر  وت 

یسوط اروح  / مجاهت نافوت  زا 

ياه یتفگش  لصفرس  هب  ات  یگنادرم ؛ روحم  يور  يراوتسا ، ياه  هناوتـسا  يور  زرابم ، نادرم  هدرگ  رب  ددرگ ؛ یم  راگزور  هنودرگ 
.دسرب نامنهیم  خیرات 

زا مجاهت  نافوت  دوب و  اه  هثداح  نازیرگرب  هک  اهزور  نآ  دنز ؛ یم  قرو  ار  اهدای  موبلآ  نیریـش ، خـلت و  يا  هرطاخ  زییاپ ، هناتـسآ  رد 
.دیراب یم  وس  ره 
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زا رت  تخس  دوب ؛ تخس  شندرک  رواب  .دندید  یم  ار  زییاپ  درس  موجه  هناروابان  غاب ، هتفرگ  اپ  هزات  ناتخرد  افوکـش و  هزات  ياه  لگ 
.ددنویپب تقیقح  هب  هک  یسوباک 

دندوب هدرک  زارد  تسد  نامنهیم ، سوناف  کت  يوس  هب  دیشروخ  یب  ناگدزامرس  .دندوب  هداد  مه  تسد  رد  تسد  بش ، یلاها  همه 
.دننیبب ار  ام  هرابود  یشوماخ  ات 

ام نمـشد  هب  رابگرم  تاحیلـست  ناشناهنپ ، راکـشآ و  تاسلج  رد  گرزب ، کچوک و  برغ ، قرـش و  یموش ! داحتا  هچ  مه ؛ اـب  همه 
.دنداد یم  هیده 

ياه هدنخ  يارب  سک  چیه  .دنهد  رـس  ههقهق  دـننیبب و  ار  نامجنرتسد  ندـش  رو  هلعـش  ات  دـنتخیر ، یم  ام  نمرخ  شتآ  رب  مزیه  همه 
.درک یمن  هیوم  نامدیشر  ناناوج  هتسکش  تماق  يارب  تخیر و  یمن  کشا  نامناکدوک ، هتخوس 

چیه دندش و  یم  هبارخ  اه  هناخ  دنتخوس و  یم  اه  لخن  دنتخیر ، یم  ورف  اهانب  .دش  یمن  نارگن  اهرهـش ، ندـش  ناریو  زا  سک  چـیه 
.دندوب نامیاهزرم  ندیشاپ  مه  زا  هشیدنا  رد  همه  .دوبن  ام  رکف  هب  سک 

.دنشاب نارهت  رد  هزور  هس  دنعلبب و  هراب  کی  ار  نامکاخ  دنتساوخ  یم  همه 

سپ زا  نمـشد  هتـشپ  هتـشپ  .دندوب  یعیـش  هلاس  رازه  دنچ  گنهرف  کی  گرزب ، خیرات  کی  تلم ، کی  هزور  دنچ  حتف  رکف  هب  همه 
.تخیر یم  نیمز  رب  رپرپ  لگ  هتسد  هتسد  وس ، نیا  دندیشک و  یم  دق  ام  میرحت  ياهراوید 

یکاخ و ياهرگنـس  تشپ  دنک ، رواب  تسناوت  یمن  سک  چیه  .شوپ  هایـس  يداش ، هچنغ  هچنغ  دش و  یم  نک  هشیر  دیما ، هتوب  هتوب 
بش تالداعم  اه و  هشقن  همه  اه ، هئطوت  اه و  میرحت  هرـصاحم  رد  تسناوت  دنهاوخ  هک  دنگنج  یم  ینازرابم  ناملـسم ، یناریا  هداس 

هک دننیرفایب  یجاوم  ياه  هناخدور  دوخ ، نوخ  اب  لاس  نیدنچ  دنبوشآرب و  ار  ناریا  هزور  دنچ  حتف  باوخ  دننزب و  مه  رب  ار  ناتـسرپ 
.ددنبب ار  رارج  نابرقع  هار 

هار قح ، قشاع  اه  نویلیم  دزیرگب و  نازوس  رَپ  مجاهم ، شافخ  رازه  رازه  تیـالو ، دیـشروخ  ترارح  زا  درک  یمن  رواـب  سک  چـیه 
.دبایب تایح 

ٌْحتَف ِهّللا َو  َنِم  ٌرْـصَن   » يادـن الاح  اما  دنتـشاد ؛ ار  نآ  يدوبان  دـصق  برغ ، قرـش و  هک  تسام  نرق  گرزب  زاـجعا  یمالـسا ، بـالقنا 
 . ...دسر یم  شوگ  هب  ناهج  هشوگ  ره  زا  ٌبیرَق ،»
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نیدلاردب مظاکدمحم  / چوک نیریش  معط 

.تسا هدز  مرس  هب  دیآ ، یم  ههوک  ود  زا  ناشمان  هک  يرجاهم  ياهرتوبک  ياوه 

! شیدنادیپس ناخرس  هنیس  يا  مالس  دندیزگرب ! ار  البرک  ياه  هعطق  نیرت  خرـس  دنداد و  نامـسآ  هب  لد  هک  دوب  زورید  نیمه  راگنا 
.دور یمن  نامدای  زا  نوخ ، رد  ناتیاه  هدنخ  نشج 

.دش زین  نینچ  دیابر و  یم  ار  امش  همه  لد  چوک ، نیریش  معط  هک  متسناد  اونین ، هطقن  هطقن  زا  دوب  رپ  ناتنامشچ  هک  تسخن  نامه  زا 

دای امـش و  مان  هب  يا  هتفه  اب  شیوخ  زا  میا  هدنام  رود  هک  سوسفا  خلت ! میا  هدنام  هک  ام  زا  اغیرد  دنتفگ و  نینچ  یبوچ  ياه  توبات 
نیا رد  ار  اه  شزرا  روطق  باتک  هدماین ، ياه  لسن  ات  هدوب  هچ  ام  هنیـشیپ  مینادب  ات  تسا  یتمینغ  مه  دیاش  مناد ؛ یمن  .سدـقم  عافد 

.یتسه راب  تلاسک  تخاونکی و  ياه  هظحل  رد  دنتخادنا  روش  هک  ییاه  نوخ  هب  دنتسرفب  دورد  دننزب و  قرو  هتفه 

هداز ربکا  ریما  / زارفرس مان  يا 

داب ریسم  رد  رگم  هدرکن  رپس  هنیس  »

« رابیوج ياه  مدق  هب  زج  هدرکن  هدجس 

.يا هداتسیا  اه  هلق  نیرتدنلب  رب  زارفارس ، نانچمه  وت  تناروآ و  مان  مان  دشخرد  یم  قشع  راختفا  حول  رب 

.يا هداتسیا  يدازآ  ياه  هلق  نیرتدنلب  رب 

هدرک رپس  هنیس  مجاهت ، دابدنت  ربارب  رد  لاس  تشه  .تسا  هدوب  وت  مهـس  شیپ ، نایلاس  زا  يا ، هدروآ  تسد  هب  زورما  وت  هک  ار  هچنآ 
.يا هدرکن  یلاخ  اج  يا  هظحل  یناماسبان ، نافوت  لباقم  رد  يا و 

سپ ياـپ  يا  هیناـث  هلولگ ، ناراـب  ریز  رد  یتفرگ و  ترـس  رب  نهیم ، هب  قشع  ناتـسد  زا  يرتـچ  كرگت ، موجه  ربارب  رد  لاـس  تشه 
.يدیشکن

.يدرک عافد  تا  ینامسآ  میرح  زا  طقف  لاس  تشه 

.يدرک عافد  لاس  تشه 
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رپس هنیـس  ناشربارب  رد  وت  هک  نآ  یب  دشکب ؛ شیوخ  هدودـحم  هب  وت  دودـح  زا  ار  وت  ياهزرم  دـناوت  یم  هک  تشادـنپ  یم  نمـشد ،
ره تسد  دننک  یم  هاتوک  دنا و  هدنز  مه  زونه  وت ، نادنزرف  هک  دوب  هدرکن  نامگ  زگره  اما  ار ؛ ناشزواجتم  تسد  ینک  عطق  ینک و 

.تا یناریا  تبالص  زا  دننک  عافد  ات  راوتسا ، هرک  نوچ  دنا ؛ هداتسیا  زونه  اه  هواک  اه و  متسر  ار ؛ صیرح  هناگیب 

درک میهاوخ  عافد  وت  زا  نیطایـش ، هاوخ  هدایز  ياه  مشچ  ربارب  رد  زین  دبا  ات  میدرک ، عافد  وت  زا  ناج  رپس  اب  لاس  تشه  هک  نانچمه 
.دشاب زارفارس  هشیمه  تمان  ات  نطو !

وت مان  زارفارس  زارفرس  مان  يا  »

« راگدنام وت  ینامب  هشیمه  نم  ناریا 

هدازربکا ریما  / زار حرش 

؟ یضایر ناهج  نیا  رد  ار  وا  مونشن  هنوگچ 

؟ يزاجم ياه  هدنخ  ریگ  سفن  ماظن  نیا  رد 

شهاگن نامسآ  رد  هراتس  ضبن  هدرمن 

يزاب هب  هتفرگ  ار  دیشروخ  شبلق  هک  یسک 

راذگب شبلق  ياج  هب  ار  تدوخ  بلق  ایب و 

!؟ يزادگن وا  هیبش  ایآ  دوش  یم  هک  نیبب 

تناج هب  هدرک  هنخر  هک  سدقم  رارش  نیا  زا  )

!( يزاسن زاب  مادم و  يزوسب  هک  دوش  یمن 

وا رو  هلعش  ياهزور  نآ  زا  تسا  هتشذگ 

يزار شهاگن ، رد  تسا  ناهن  زونه  یلو 

ار شلد  زار  حرش  دیسرپن  هک  دوش  یمن 

...يزارف دید ، هک  دوش  یم  شمشچ  زا  هچ  رگا 

تسا هدوشگ  حبص  يور  هب  ار  شا  هرجنپ  هک  یسک 
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يزاین تسین  رعش  هب  شهاگن  حرش  يارب 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / مرذگ یمن  وت  نوخ  زا  ردپ !

مدوب یکدوک  شیپ ، اه  لاس 

میاه یکدوک  ریگرد  تخس 

دوب يزبس  قافتا  مردپ 

میاشامت هناخناهن  رد 

دوب رگید  ياه  لاس  اه ، لاس 

گنفت مشخ و  شورخ و  ياه  لاس 

ایرد زا  نتشذگ  ياه  لاس 

گنج شتآ و  ياه  لاس  اه ، لاس 

دوب يزبس  قافتا  مردپ 

غاب رد  اه  تخرد  ياپ  هب  اپ 

کیرات بش  بش ، ناویا  ریز 

غارچ لثم  زیزع  یقافتا 

دیشروخ ات  دیشک  دق  مردپ 

نادرگرس طایح  رد  یلو ، نم 

درم ود  شوپزبس ، ود  دندز و  رد 

نادرم یپ  رد  تفر  مردپ 

مدنام یلو  نم  تفر ، مردپ 

نیگنس بش  بش ، ناویا  ریز 
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دیسوب ارم  هیرگ  مردپ 

نینوخ يا  هسوب  مرگ ، يا  هسوب 

دیزرل نامسآ  تفر و  مردپ 

تسکش غاب  ياه  هناورپ  تشپ 

بش هراتس  یب  ناویا  ریز 

تسکش غارچ  هلعش  نیرخآ 

تشگرب یب  ياه  لاس  نآ  زا  نم 

مدروآ هراتس  نوخ و  يوب 

مدش گرزب  مدوخ  لایخ  اب 

مدرک نت  هب  يا  هزات  هماج 

ردپ سکع  هب  متخادنا  یمشچ 

تفرگ هام  يوب  هزات  هماج 

کچوک يا  هدنرپ  نوچ  نم  حور 

تفرگ هانپ  ردپ  رتچ  ریز 

فرب رب  يا  هزات  نوخ  مردپ 

داب رب  يا  هزات  رطع  مردپ 

دوب يزبس  قافتا  مردپ 

داتفا قافتا  هداتفاین  هک 

تشهب ياه  تخرد  ریز  دناوخ 

مردپ ارم  همان  نیرخآ 
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دوب نیا  ما  همان  رطس  نیرخآ 

مرذگ یمن  وت  نوخ  زا  ردپ !
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(( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب   ) مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

نایلیلخ يدهم  / ناراب ریز 

؛ ناراب لوزن  اب  دنک ؛ یم  شا  ینابز  مه  نامسآ ، دیایب ، راهب  یتقو 

ناهایگ ندنایور  اب  دوش ؛ یم  شلدمه  نیمز ،

.ناهانگ زا  يرود  اب  دننک ؛ یم  شا  یهارمه  ناگدیرفآ ، همه  و 

؛» ناهج رد  دیحوت  تیمکاح   » راگزور تسا  بوخ  هچ  هآ ،

؛» ناتفص ناطیش  يدوبان  ناربکتسم و  ینوبز  »

؛» نابرهم يادخ  یگدنب  نییآ  ندش  یناهج  »

؛» نایدا رگید  رب  مالسا ، نید  هبلغ  »

؛» نایمدآ یگنر  کی  يردارب و  »

؛» ناگدنب نایم  زا  اه  هنیک  ندش  فرطرب  یناگمه و  تمحر  »

؛» نافرع نامیا و  ینید ، شناد  تمکح ، ندش  ریگارف  »

؛» ناگشیپ متس  یتلادع  یب  متس و  زا  ایند  يزاسکاپ  »

«! ناماه هدشمگ   » همه هب  ندیسر  ...و 

! نازورف هشیمه  دیشروخ  ناگتسبلد  يا  نارظتنم ؛ يا 

.نامز ياه  یتخس  دیاپ  یمن  يرید 
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! ناقشاع يا 

! ناشیرپ نانیشن  تولخ  يا 

! ناهگان دیآ  یم  ینابرهم  زا  يراب  هلوک  اب  نامدیما ،

«! نایوج تحلصم   » و نابلط » تیفاع   » زا دیشابن و  نایوگ » هدوهیب   » زا

؟ دینام یم  اه  یکیرات  رد  ارچ  تسا ، نکش » بش  دیشروخ   » وا رگا 

؟ دینار یمن  ایرد  يوس  هب  ارچ  تسا ، تاجن » یتشک   » وا رگا  و 

؟ نتسشن هنشت  ناراب ، ریز  رد  ارچ  تسا ، یهلا » نارک  یب  تمحر  ناراب و   » وا رگا  یتسار !

؟ نتسشن اپ  زا  نازیرگرب ، لصف  رد  ارچ  تسا ، ناراگزور » يزبسرس   » وا رگا 

؟ نتسکش ار  ادخ  ناتسود  لد  ارچ  تسا ، نانمؤم » رادتسود  تسرپرس و   » وا رگا  و 

! نارای هآ ،

.دییوپب تلادع »  » هار تسا ؛ زواجت » متس و  هدنرب  نیب  زا   » وا

.دییوجب يرود  اه  « یهارمگ  » زا تسا ؛ تیاده » هزاورد   » وا

.دییوگب قشع »  » زا دنک ؛ یمن  شومارف  ار  ام  هاگ  چیه  وا »  » و

نایلیلخ يدهم  / رادید

«! ردارب « ؛» رتارف  » ار ام  دناوخ و  باحصا »  » ار شیوخ  نارای » ، » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: تشادرب اعد »  » هب تسد  نینُچ  هک  تشاد ، رس  رد  ام ، رادید  يوزرآ  تمحر ، لوسر  راگنا 

«. نایامنب نم  هب  ار  مناردارب  اراگدرورپ ! »

: تفگ زاب  ام ، زار » ، » شدندید یم  هک  نانآ  هب  هاگ  نآ 

لاـح هب  اـشوخ  ...دـنا  یناـملظ  ياـه  بش  نازورف  ياـه  غارچ  نم ، ناردارب  ...دـنروآ  ناـمیا  هدـیدان  ارم  ناـمز ، رخآ  رد  هک  یموق  »
!« نآرق رگایحا  تبحم ، ماقم  نایاجرباپ  لاح  هب  اشوخ  نامزلا ! بحاص  يدهم  نارود  نارباص 
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.نیرفآ تکرح  رظتنم ، تسا و  نید  رب  تماقتسا  راظتنا ،

.رارق یب  رظتنم ، تسا و  رای  دای  راظتنا ،

.راکوکین رظتنم ، تسا و  راک  نیرترب  راظتنا ،

.زیهرپ لها  رظتنم ، تسا و  زیتس  راظتنا ،

.يزابناج هدامآ  رظتنم ، تسا و  يزاس  هدامآ  راظتنا ،

.داد لدع و  رگدایرف  رظتنم ، تسا و  دایرف  راظتنا ،

.يراج دور ، نوچمه  رظتنم ، تسا و  يرای  راظتنا ،

.زادگ زوس و  رد  رظتنم ، تسا و  زار  راظتنا ،

.ماما طخ  رد  رظتنم ، تسا و  مایق  راظتنا ،

.رادیب هشیمه  رظتنم ، تسا و  راکیپ  راظتنا ،

.تعاطا لها  رظتنم ، تسا و  تدابع  راظتنا ،

.دیما میب و  رد  رظتنم ، تسا و  دیون  راظتنا ،

.روش قوش و  زا  راشرس  رظتنم ، تسا و  رون  راظتنا ،

 . ...میروای یب  میرو ، هلعش  میرذگهر ، ام  ...و  تسا  رفس  راظتنا ،

! راهب يا 

! میربمایپ ناردارب  ام  ایب ؛

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / روهظ مد  هدیپس  ات 

.قشع تمس  هب  هدوشگ  يا  هرجنپ  هشیدنا  رد  هدرک  عولط  هک  تسا  يزبس  راهب  راظتنا ، و 

.دنا هدش  باجتسم  اه ، لیمک  مامت  هک  يا  هنیدآ  رد  ییآ  یم  وت  تسا و  هدنامن  يزیچ  درس ، بش  نیا  نایاپ  ات 

راید رب  ار  ناشیاه  ماگ  روضح  هظحل  هظحل  دنهد  یم  یهاوگ  تلادع و  نیمزرـس  رد  دنا  هدـناکت  دـیما  لاب  رارق ، یب  ياه  هاگن  مامت 
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وت رادید  هب  زورید ، زا  رت  هناقاتشم  زور  ره  هک  نامهم  همه  نیا  ییوت ! نارکمج  يولگ  رد  هدنام  لاؤس  نآ  خساپ  .تنارکمج  سدقم 
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.دنریگ یم  تباجا  هدعو  اعدا ؛ یب  ياعدا  یب  رکم ، ایر و  زا  رود  هب  یکاخ ، هرک  نیا  بونج  زا  لامش و  زا  دنیآ ، یم 

هناگیب تشزاون  تسد  اب  دـنا ، هدـیمرآ  تمرح  نشور  يارـس  رد  هک  وتـسرپ  همه  نیا  .تسا  هدـنامن  يزیچ  درـس ، بش  نیا  نایاپ  اـت 
.دنتسین

! دهد رس  یگدنزرس  یباداش و  لزغ  ناشهاگن  هدرم ، لد  ياه  هناوج  مامت  ات  ایب 

! ایب

.دوش مرگ  وت  مان  توارط  اب  تسا ، رظتنم  ناگدنب  هاگن  رد  هک  قایتشا  همه  نیا  دیما ، تشگزاب  یب  لصف  همه  نیا  راظتنا 

! یمدآ نامسآ  هب  ور  ياه  تسد  نارک  یب  روش  هب  دوش  مرگ  درس ، بش  نیا  مد  هدیپس  ات  ایب 

ییاضر هدیمح  / نامسآ ياه  هنارک  رب 

هب ور  رهش ، شوغآ  تسا و  ریگارف  بش  .تسین  یمیسن  .درذگ  یم  رهش  هدیمخ  ياه  هناش  رب  زور ، توبات  .تسا  هتفرگ  تخس  اوه ،
.تسا هدش  هدوشگ  یهابت  توکس و 

.یتسین وت  تسا و  هدیچیپ  مهرد  ناینیمز ، كانزوس  ياه  همزمز  اب  نامسآ ،

.دزیر یم  ورف  دسوپ و  یم  نامسآ  كورتم  ياه  هشوگ  رد  دیشروخ ، یتسین و  .تسا  هدیدرونرد  ار  رهش  هتفرگ  نامسآ  راظتنا ،

.بش نارگن  نامسآ  رد  هتخوس  ناگراتس  لثم  دنا ؛ هتفرگ  راظتنا  خلت  يوب  قیاقد ،

.زاورپ یب  نارتوبک  لثم  میرگن ؛ یم  ار  نامسآ  ياه  هنارک  میا و  هداتسیا  شوماخ 

.ار تندمآ  هظحل  ینک  هراشا  رگا  تاظحل ، دنریگ  یم  باتش  .تسا  هدیعلب  ورف  دوخ  رد  ار  رهش  تلفغ ، ياه  بادرگ  یتسین و 

.ییآ یم  هار ، رد  هیناث  مادک  ییوگب  رگا  قیاقد ، دنوش  یم  تیاه  ماگ  گنهابرض  یعادت 

تندمآ راظتنا  هب  ار  نامسآ  هب  ور  ياه  هنزور  مامت  ات  ینک ، رون  زا  راشرس  ار  نامیاهزور  ات  یبات  یم  هچیرد  مادک  زا  راودیـشروخ ،
؟ میواکب
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؟ مینک شوپ  هنییآ  ار  نکمم  ياه  هداج  مامت  ات  دنکش  یم  ار  رهش  باوخ  ریسم ، مادک  زا  تراوتسا  ياه  مدق  نینط 

.میشک یم  شود  رب  ار  نامیاهزور  توبات  میا و  هدنام  هریخ 

.تسا ریگولگ  تخس  نام  هدروخ  هرگ  ضغب  میا و  هدرسفا  تسین ؛ ییاوه  تسین ، یمیسن 

.یتسین وت  دنور و  یم  دنیآ و  یم  یکی  یکی  اه  هعمج 

؟ یسر یم  هار  زا  هعمج  مادک 

نادامار نیرسن  / مسجم تلادع 

؟ درک یم  شوخ  تیاده  باتفآ  مادک  هب  دیما  مشچ  نیمز ، وت ، نامسآ  ینشور  دوبن  رگا 

؟ دز یم  گنچ  غیرد  یب  تواخس  مادک  نابرهم  ناماد  هب  اه ، لد  هدیتفت  ریوک  وت ، ناتسد  ینابرهم  دوبن  رگا 

؟ دندروآ یم  ار  وت  قارف  بات  هنوگچ  لد ، همه  نیا  وت ، مالک  لالز  رد  راکشآ  تقادص  دوبن  رگا 

يوتردوت ياهزیلهد  رد  تیاه  هیرگ  نینط  .تسا  هتـسب  شقن  اه  هنیدآ  شرفگنـس  رب  تیاه  ماگ  در  مسجم ! تلادـع  يا  نم ، يالوم 
.دنکارپ یم  یگنتلد  رطع  نامز ،

یکیرات رب  ار  قارـشا  ياه  هرجنپ  ات  ییآ  یمن  ارچ  ییآ ؟ یمن  ارچ  تسوت ؛ توکـس  ربص و  جـنر  اه  لاس  رگ  هراظن  هنانگمغ  ناهج ،
؟ یشخب ییاهر  اه  یگرمزور  تبیصم  زا  ار  ام  ییاشگب و  نامدوجو  رب  هتسشن  ياه 

توارط و تشزاون ، تشگنارـس  اب  ینازوسب و  ار  نیقفانم  نارگمتـس و  ياهوزرآ  نمرخ  تتلادـع ، ریـشمش  قرب  اب  اـت  ییآ  یمن  ارچ 
؟ ینایورب نافعضتسم  هدروخ  مخز  بلق  رب  ار  يداش 

شورخ شوج و  رد  تندـمآ  قوش  زا  یتسه  تسا ، مایق  رد  وت  مارتحا  هب  ناـهج  هک  اـیب  یتسه ! مداـمد  همزمز  تدـنلب  ماـن  يا  ـالوم !
.دننک یم  يرامش  هظحل  تندمآ  يارب  هتسکش ، ياه  هنیآ  تسا و 
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يدمحم سابع  / كدصاق ياه  هناش  رب 

يوش رشتنم  نارگن  لد  هدیسر  شتقو 

يوش رشتنم  ناجیه  یب  نیمز  نیا  رد 

باتفآ وچ  ات  اه  هرجنپ  راظتنا  رد 

يوش رشتنم  ناشکی  کی  ياهزور  رب 

داب هب  وگب  ار  تندمآ  قیقد  تقو 

يوش رشتنم  ناذا  میمش  اب  هک  دشاب 

سفن شوخ  مان  يا  هک  تسا  هدیسر  شتقو 

يوش رشتنم  ناهد  هب  ناهد  يوش  يراج 

قشع درز  لصف  رد  یشاب و  راهب  دیاب 

يوش رشتنم  ناکدصاق  ياه  هناش  رب 

مرگ مرگ  مرگلد  هک  تسا  هدیسر  شتقو 

يوش رشتنم  ناشک  هزوز  ياهداب  رب 

! ناج ناج  ناج  يا  هک  تسا  هدیسر  شتقو 

يوش رشتنم  ناهج  رارق  یب  مسج  رد 

يدمحم سابع  / تشوخ مان 

میوقت ره  راهب  وت  زا  دوش  یم  عورش 

میدق هچرگا  رت ؛ هزات  ییوت  هزات  هچ  ره  ز 

ار ایند  هتفرگ  ناراب  هک  تسوت  نمی  هب 

میسن وچ  ار  هچ  ره  دنیوشب  هانگ  زا  هک 
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دبوشآ یم  ناهج  کی  تسفن  زا  هک  ییوت 
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میمش قرغ  دندش  اه  لگ  هک  تسوت  يوب  ز 

تسین وت  ياپ  يادص  زج  ام  ندیشک  سفن 

میظنت وت  ياه  هآ  اب  هدش  ام  ناهج 

زاغآ دوش  یم  وت  زا  نیمز  ياهراهب 

میرکت ینک  یم  وت  ار  نامز  ياه  هدنرپ 

دنشاپ یم  قشع  يوب  تشوخ  مان  رکذ  هب 

میس رب  یگدنز  زاوآ  شوخ  ياه  هدنرپ 

ایرد نابز  دنک  یم  او  وت  ياه  کلپ  هب 

میسرت ار  جوم  تسا  هدرک  وت  ياه  کشا  هک 

تسوت یبیرغ  زا  هدنام  اج  تبرغ  بورغ ،

میدقت ام  هب  دنک  یم  ار  وت  ياه  ضعب  هک 

تسوت هتسخ  ياه  هلان  زا  يا  هصالخ  ناهج 

میدق جنر  درد و  هچ  ره  وت  هب  تسا  هدیسر 

یفیرش نیسح  دیس  / ...ییاین وت  ات 

تسا یگتخاس  راگزور ؛ نیا  زا  هتفرگ  ملد 

تسا یگتخاس  راو ؛ هنییآ  تسین و  لالز 

تسا هریخ  ناشمشچ  رهش  نیا  مدرم  مامت 

تسا یگتخاس  راوس  کت  زا  رپ  هک  يا  هداج  هب 

ایند تلادع  لدع و  هصق  زونه 

تسا یگتخاس  راقفلاوذ  کی  هصق  زونه 
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رهش هدرم  بلق  تسا  زونه  هک  مه  زونه 

تسا یگتخاس  راظتنا  زا  رپ  دوکر ، زا  رپ 

ار مهبم  ياه  لصف  نیبب  ایب و  تدوخ 

تسا یگتخاس  راهب ، ییاین ، وت  ات  راهب !
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ینابرق ههلا  / رظتنم

مبلق نومسآ  يوت 

يدیپس رون  هک  ییوت 

هدنرپ زاورپ  هساو 

يدیما لاب  رپ و  وت 

مرات يابش  وت  رگا 

هباتن تاشچ  دیشروخ 

هدرس کیرات و  یگدنز 

هبارس هی  هلایخ ، هی 

تگنشق مسا  مراد  تسود 

منوج لد و  وت  هشب  کح 

يدرگ یمرب  هک  منود  یم 

منوم یم  رظتنم  هشاب ،

اه قرو  نییزت  هساو 

مراک یم  رون  ياه  هنود 

مسیون یم  وت  زا  یتقو 

مرآ یم  مک  ور  اه  هژاو 

نم هنهک  يامیوقت 

هراد وزور  هی  هشیمه 
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شاه قرو  کت  کت  يوت 

هرامش یم  ور  اه  هعمج 

هرابود يدرگرب  وت  ات 

يراذب مدق  ماشچ  ور 

مدیپس رتفد  يوت 

يراگدای یسیونب 

نیدلاردب مظاکدمحم  / اعد روش 

! کشا يا ، هبدن  ياعد  رون  همه 

! کشا يا ، هبدن  ياعد  روش  زا  رپ 

ًالصا ریبعت ، کی  هب  میوگ  یم  هچ 

! کشا يا ، هبدن  ياعد  روظنم  وت 

نیدلاردب مظاکدمحم  / ینارکمج ياه  کشا 

وت يدش  سلجم  تعلط  هناگی 

وت يدش  سگرن  لگ  اب  توالت 

ینارکمج ياه  کشا  يارب 

.وت يدش  سح  دبعن » كایا   » بش
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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